
Aldeia

Apresentação de Paulinha 
Azevedo encerra o Projeto 
“Verão #tônoRio” em 
São Pedro da Aldeia

Turismo

Douglas Trindade, 
idealizador da VendySeguros
e ANNETEC,  é o entrevistado
de Renato Fulgoni

100%
Digital

Magazine

Destaque

EDIÇÃO 028 - FEVEREIRO 2022



Dra. Tereza RaquelRenato Fulgoni

EDIÇÃO 028 - São Pedro da Aldeia -  fevereiro 2022 - nº1
Foto Capa: Arquivo Pessoal

Alex Terra
A Importância do 
protagonismo jovem 
nas eleições de 2022

Otite é possível 
previnir?EMPATIA

98

7828
COLUNISTAS

Aline Santos
As mulheres 
vencedoras

62

Netto
Vai vendo

96

80
Flavio Machado
Mathilde e 
a árvore

30

Laura Gonçalves
Bolo de Cenoura
Com cobertura de 
chocolate

32

F E V E R E I R O

Marcello Lyca
Dr. Moisés Pedro, 
 é o entrevistado de 
Marcello Lyca 

Alessandra Lima
Atraso na fala é um 
dos principais sinais 
do Transtorno 
Espectro Autita (TEA)

72
Eloise Gomes 
De repente 15

102

2

Aldeia 
                      Magazine



Nathália do Amaral

Edu Moreira

Wagner Muniz

Resenha filme Crush à 
Altura 2

O PODER DA LÍNGUA

Da Emissão de 
Cheques Sem Fundos 
ao Crime de 
Estelionato

106

110

118

Ilton Santos
PERGUNTAS À 
POLÍCIA MILITAR

128

Raquel Carvalho  
A mulher e sua vida 
protestos

134

Monique Bittencourt
Você sabia que uma 
casa bagunçada e 
desorganizada pode 
afetar diretamente a 
saúde das crianças?

148

Luciana Mendonça 
Sintomas da Mulher 
Moderna

146

Silvilene Gomes  
O tempo 

Paulo Jorge

COMPOSIÇÃO – 
REGRA DOS TERÇOS

150

Luciana G. Rugani
A Guerra 

124

Sammy
São Pedro da Aldeia

140

COLUNISTAS

144

Monica Marinho
A opinião nossa de 
cada dia em tempos 
de paz e de guerra

144

3

Aldeia
                       Magazine



Sumário

15
Apresentação de Paulinha 
Azevedo encerra o Projeto 
“Verão #tônoRio” em São 
Pedro da Aldeiadro da Aldeia

A Praia do Centro de São Pedro da Al-
deia, um dos principais cartões-pos-
tais da cidade, recebeu até o domin-
go (27) o projeto “Verão #tônoRio”. O 
contêiner instagramável estreou em 
terras aldeenses na quinta-feira (24) 

Atendimento do IPTU 2022 nos 
supermercados continua em 

São Pedro da Aldeia

12

O atendimento do IPTU 2022 con-
tinua nesta quinta-feira (3) no su-
permercado Atacadão em São 
Pedro da Aldeia. O serviço será 
disponibilizado das 14h às 20h

4

Aldeia 
                      Magazine



CAPA

Douglas Trindade, 
idealizador da 

VendySeguros e 
ANNETEC,  é o 
entrevistado de 
Renato Fulgoni

VENDYSEGUROS E ANNE-
TEC LANÇAM ESCOLA SO-

CIAL DE VENDAS

64

DIAS DE VIAGEM

Praia Ponta dos 
Cardeiros

Sabe aquela impressão 
de estar no paraíso? Foi o 
que eu senti ao pisar nas 
areias da Praia Ponta dos 

Cardeiros em São Pedro da 
Aldeia.

136

5

Aldeia
                       Magazine



52
Atração do Lollapalooza Brasil, 
Planta & Raiz anuncia single em 
parceria com Julies
A banda Planta & Raiz, um dos maiores nomes 
da história do reggae brasileiro e atração do 
festival Lollapalooza Brasil 2022, acaba de 
anunciar a chegada de mais uma novidade 
acompanhada de uma grande parceria.

104
Venha conhecer o Empreendi-
mento Residencial Aldeia das 
Asas em São Pedro da Aldeia
Venha morar no coração da Região dos La-
gos, perto de praias lagunares maravilhosas e 
a 10 minutos das praias mais bonitas do litoral 
brasileiro. No Residencial Aldeia das Asas em 
São Pedro da Aldeia

86
Projeto social de São Pedro 

da Aldeia ensina boxe a 
jovens e adultos

Os moradores de São Pedro da Aldeia têm 
mais uma opção gratuita de atividades es-

portivas. O projeto Aldeia em Movimento leva 
aulas de boxe para o bairro Balneário São Pe-
dro para jovens a partir dos 15 anos de idade.

50
Combate à violência 
contra a mulher será 

incluído no ensino escolar da 
rede municipal

Durante um encontro realizado na quinta-fei-
ra (25), os profissionais da Educação debater-

am a respeito do combate à violência contra 
a mulher

6

Aldeia 
                      Magazine



ENTREVISTAS
40

Rosana Silva, escritora,  é a 
entrevistada de Renato Fulgoni

80
Dr. Moisés Pedro, advogado, 
comunicador e educador musi-
cal ,  é o entrevistado de Mar-
cello Lyca no Palco do Groove

Rosana Silva lança seu terceiro livro 
“Encontrei contadoras de histórias às 
margens do Rio São João”

O Advogado, Comunicador e 
Educador Musical, Dr. MOISÉS PEDRO 
transformando sonhos em realidade! 

Douglas Trindade, idealizador 
da VendySeguros e ANNETEC,  
é o entrevistado de 
Renato Fulgoni

64

VENDYSEGUROS E ANNETEC LANÇAM 
ESCOLA SOCIAL DE VENDAS

7

Aldeia
                       Magazine



Características 
físicas do Bull Terrier

Facilmente reconhecidos pela aparên-
cia, eles são muito fortes e possuem 
o corpo musculoso e balanceado. Po-
rém, nenhuma outra característica se 
destaca tanto quanto o focinho com-
prido e a cabeça oval. Geralmente, as 
orelhinhas ficam apontadas para cima, 
principalmente quando já são adultos.

A cauda também é marcante, com ta-
manho curto, e costumam ficar na ho-
rizontal. O Bull Terrier branco é mais 
comum e reconhecido, mas também 
é possível encontrá-los com pelagem 
colorida sobrepondo os pelos mais cla-
ros, nas cores preto, tigrado, vermelho, 
fulvo e tricolores.

ORIGEM

Os primeiros registros do Bull Terrier 
Inglês remontam ao ano de 1862, quan-
do a raça foi mostrada pela primeira 
vez em sua forma atual, na cidade de 
Birmingham. Os cruzamentos que re-
sultaram na criação da espécie foram 
realizados pelo irlandês James Hinks. 
As brigas entre Buldogues e touros 
eram muito comuns no começo do 
século XIX e os criadores buscavam o 
cruzamento de espécies com aspectos 
mais fortes. Os primeiros exemplares 
surgiram após cruzarem outros cães 
do grupo Terrier com o Buldogue, mas 
não devem ser confundidos com o Bull 

Terrier miniatura. 

Os cães dessa raça são muito corajo-
sos e brincalhões, independentemente 
da idade. Além disso, são inteligentes e 
curiosos, o que torna o adestramento 
mais prático. Mesmo sendo tão agita-
dos, eles possuem um temperamento 
equilibrado e rapidamente aprendem a 
obedecer o tutor.
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REGIÃO

@restaurantedahildaspa 
Nossa comida não é apenas um a comida qualquer de restauran-
te, ela tem o sabor da comida caseira, para que você sinta a von-

tade como se estivesse em casa. 
 

Delivery Whatsapp 22 2320-0270  
Av. São Pedro, 85, Centro, São Pedro da Aldeia.
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ATENDIMENTO DO IPTU 2022 
NOS SUPERMERCADOS 

CONTINUA EM SÃO PEDRO 
DA ALDEIA

IP
TU

O atendimento do IPTU 2022 continua nesta quinta-feira (3) no su-
permercado Atacadão em São Pedro da Aldeia. O serviço será dis-
ponibilizado das 14h às 20h também nesta sexta-feira (4) na unida-
de. A iniciativa da Secretaria de Fazenda visa a descentralização do 
suporte aos cidadãos. Esta é mais uma opção para os contribuintes 
estarem em dia com os tributos, além da opção de pagar as cotas 
sem sair de casa, de forma online. Quem quitar o imposto em cota 
única ainda consegue aproveitar o desconto de 5% até o dia 31 de 
março. Já quem optar por parcelar o valor, deve ficar atento ao ca-
lendário que começa na próxima quinta-feira (10). Confira abaixo. 
Dentre as ações disponíveis no atendimento no Atacadão, estão a 
emissão de guias do IPTU em cota única e parcelado, como tam-
bém a consulta de dívidas ativas, executadas e as protestadas. O 
pagamento dos boletos pode ser feito na hora via pix ou ainda com 
cartão de crédito ou débito.

Descontos

Cota única 5% – pagamento até 31/03

Parcelamento em 8x
01ª/08 – data de vencimento 10/03

02ª/08 – data de vencimento 11/04

03ª/08 – data de vencimento 10/05

04ª/08 – data de vencimento 10/06

05ª/08 – data de vencimento 11/07

06ª/08 – data de vencimento 10/08

07ª/08 – data de vencimento 12/09

08ª/08 – data de vencimento 10/10

A prefeitura reforça a importância de a população manter em dia 
o pagamento do IPTU, pois é um dos impostos que possui retorno 
direto ao contribuinte, dando condições do governo municipal dar 
continuidade aos serviços básicos prestados à população de São 
Pedro da Aldeia.
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A população pode também buscar atendimento no setor de IPTU na sede da 
prefeitura, das 9h às 16h30, com condições especiais para pagamento em cota 
única e parcelado, além do pix, tem a opção de pagamento com cartão de cré-
dito ou débito. Moradores podem, ainda, solicitar suas guias de pagamento pelo 
telefone (22) 2621-1559 nos ramais 229 para IPTU, 267 para Dívida Ativa e 234 
para Tributos Mobiliários ou, ainda, pelo e-mail sefaz@pmspa.rj.gov.br.
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APRESENTAÇÃO DE PAULINHA 
AZEVEDO ENCERRA O PROJETO 

“VERÃO #TÔNORIO” EM SÃO 
PEDRO DA ALDEIA

A Praia do Centro de São Pe-
dro da Aldeia, um dos principais 
cartões-postais da cidade, rece-
beu até o domingo (27) o proje-
to “Verão #tônoRio”. O contêiner 
instagramável estreou em terras 
aldeenses na quinta-feira (24) 
com aprovação do público, que 
marcou presença na Praça Her-
mógenes Freire da Costa e cur-
tiu a apresentação musical do 
saxofonista Brenddon Miranda. O 
objetivo é fortalecer o trade tu-
rístico e divulgar os artesãos lo-
cais, com a exposição e venda de 
artesanato na cidade. O projeto 

é promovido pela Secretaria de 
Estado de Turismo (Setur-RJ), e 
teve a visitação das 14h às 20h. 
Com design moderno, o espaço 
oferece aos visitantes um balcão 
de informações sobre as regiões 
turísticas do estado do Rio de Ja-
neiro, divulgando os atrativos de 
São Pedro da Aldeia e demais ci-
dades. O atendimento é feito por 
profissionais da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo. Na sexta-fei-
ra (25), quem marcou presença 
na Praça Hermógenes Freire da 
Costa pode curtir a apresenta-
ção musical de Carla Paz e ban-

Júnior Arruda, Marcel Vasconcelos e Andrea Tinoco – Foto: Renato Fulgoni
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O público se emocionou e cantou junto com a Cantora Aldeense – Foto: Renato Fulgoni
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da, que tocou muita MPB. Para a 
secretária municipal de Turismo, 
Andrea Tinoco, a chegada do 
projeto representa a oportunida-
de de divulgar o que São Pedro 
da Aldeia tem de melhor e mo-
vimentar a economia da cidade, 
aproveitando o fluxo de turistas 
e visitantes. “O ‘Verão #tônoRio’ 
é uma iniciativa maravilhosa da 
Secretaria Estadual de Turismo, 
no governo Cláudio Castro e na 
pessoa do nosso secretário Gus-
tavo Tutuca, que vem atuando 
para fortalecer o turismo no inte-
rior do estado. O projeto chegou 
a São Pedro da Aldeia para for-
talecer nosso artesanato e divul-
gar nossos serviços turísticos; te-
mos uma excelente gastronomia, 
meios de hospedagem maravi-
lhosos e atrativos incríveis”, afir-
mou. No sábado (26), o público 
curtiu o som de Vinny Mendon-
ça, que alegrou os presentes com 

Rock Nacional e Internacional. O 
contêiner conta, ainda, com um 
espaço a céu aberto, onde acon-
tecem as apresentações musicais. 
No local, o visitante pode regis-
trar sua participação por meio de 
imagens de drone. Os integrantes 
do trade turístico de São Pedro 
da Aldeia, que estejam inscritos 
no Cadastur, podem deixar suas 
peças de divulgação no espaço. 
Representando o prefeito Fábio 
do Pastel, o chefe de gabinete, 
Moisés Batista, convidou a todos 
para participar do projeto, que 
promove um ambiente para toda 
família, e conhecer o trabalho dos 
artesãos. “Em nome do prefeito, 
quero parabenizar e agradecer 
ao governador Cláudio Castro e 
o secretário Gustavo Tutuca, que 
tiveram um olhar diferente para 
São Pedro da Aldeia, trazendo o 
projeto ‘Verão #tônoRio’ para o 
trade turístico da nossa cidade”, 

Apresentação musical do saxofonista Brenddon Miranda – Foto: Renato Fulgoni
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destacou.

Marcando presença no primei-
ro dia do projeto em São Pedro 
da Aldeia, o assessor especial da 
Secretaria de Estado de Turismo, 
Júnior Arruda, destacou que o 
contêiner já passou por outras ci-
dades da Costa do Sol e também 
tem um posto fixo em Copaca-
bana. “O projeto está rodando os 
principais destinos turísticos do 
nosso estado, onde os visitantes 
podem receber informações turís-
ticas, e a van do artesanato ofere-
ce a oportunidade para o artesão 
expor o seu produto”, comentou. 
A chegada do “Verão #tônoRio” 
também está beneficiando o ar-
tesanato de São Pedro da Aldeia. 
A loja itinerante do Programa 
Estadual do Artesanato está es-
tacionada ao lado do contêiner, 
para exposição e venda dos pro-

dutos aldeenses. Integrantes da 
Associação de Artesãos de São 
Pedro da Aldeia, do projeto “Arte 
no coco” e artistas independen-
tes se revezam no atendimento. 
O coordenador do Programa Es-
tadual do Artesanato, Marcel Vas-
concelos, falou da iniciativa.

“A nossa loja itinerante tem a ca-
pacidade de fomentar o artesa-
nato local. A Prefeitura de São 
Pedro da Aldeia, com a militância 
da Andrea Tinoco, colocou os ar-
tesãos desse município no calen-
dário estadual do artesanato. O 
prefeito Fábio do Pastel está fa-
zendo a diferença na organização 
desse artesanato, que é funda-
mental para a retomada do turis-
mo e da nossa economia”, disse. 
A realização contou com o apoio 
da Guarda Municipal.

Apresentação musical de Carla Paz e banda – Foto: Renato Fulgoni
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O público curtindo a programação – Foto: Renato Fulgoni

loja itinerante do Programa Estadual do Artesanato  – Foto: Renato Fulgoni
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O som de Vinny Mendonça – Foto: Renato Fulgoni

Equipe doTurismo divulgando nossos serviços turísticos  – Foto: Renato Fulgoni

19

Aldeia
                       Magazine



PORTARIA DO DETRO-RJ 
ATUALIZA TARIFAS DAS LINHAS 

INTERMUNICIPAIS

O Departamento de Transportes Ro-
doviários (Detro) publicou, nesta sex-
ta-feira (25/02), uma portaria com as 
novas tarifas das linhas intermunicipais. 
Os índices adotam os critérios do Gru-
po Executivo de Integração da Políti-
ca de Transportes (Geipot). De acordo 
com o modelo, as tarifas seriam reajus-
tadas em 18,51%, para Região Metropo-
litana, 11,13%, para serviços urbanos não 
metropolitanos, e 7,74%%, para rodo-
viários não metropolitanos. No entan-
to, devido à crise econômica, o gover-
no do estado determinou a utilização 
de um reajuste de menor proporção, 
para que haja baixo impacto entre os 
usuários. Com isso, o índice será de 10% 
para Região Metropolitana; 6,01% para 
serviços urbanos não metropolitanos; 
e 4,18% para rodoviários não metropo-

litanos. Os novos valores passam a va-
ler na próxima terça-feira (01/03).
De acordo com a metodologia do Gei-
pot, são considerados no cálculo os 
preços dos insumos e os indicadores 
operacionais (tipo de veículo, região 
por onde circula, quilometragem, mé-
dia de passageiros transportados, en-
tre outros).

Dessa forma, o Detro-RJ esclarece que 
o reajuste se fez necessário, uma vez 
que a última atualização ocorreu há 
mais de três anos, em fevereiro de 2019. 
No período, houve sucessivos aumen-
tos dos insumos que incidem sobre a 
prestação dos serviços de transporte 
coletivo intermunicipal, entre eles, o 
preço dos combustíveis.
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COM ISSO, O ÍNDICE SERÁ DE 10% PARA REGIÃO 
METROPOLITANA; 6,01% PARA SERVIÇOS URBANOS 

NÃO METROPOLITANOS; E 4,18% PARA RODOVIÁRIOS 
NÃO METROPOLITANOS. OS NOVOS VALORES 
PASSARAM A VALER NA TERÇA-FEIRA (01/03) 

REGIÃO
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REGIÃO

DETRO-RJ REGISTRA 356 
MULTAS EM FEVEREIRO

Os ônibus intermunicipais lideraram os 
números de autuações aplicadas pelo 
Departamento de Transportes Rodo-
viários do Estado do Rio de Janeiro 
(Detro-RJ), no mês de fevereiro. Os co-
letivos foram multados 201 vezes. Os 
agentes ainda aplicaram 92 multas em 
vans intermunicipais e flagrou 63 veí-
culos realizando transporte remunera-
do de passageiros irregularmente. No 
total, 356 multas foram aplicadas. 

As principais irregularidades flagradas 
nos ônibus intermunicipais foram a au-
sência de documento de porte obriga-
tório; mau estado de conservação; não 
cumprimento do quadro de horário; 
descumprimento de portarias e decre-
tos. Já entre as vans intermunicipais o 
excesso de passageiros foi a principal 

autuação flagrada.

As cidades que mais registraram au-
tuações foram Rio de Janeiro, Duque 
de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, 
Niterói, Campos dos Goytacazes e Ara-
ruama. As ações tiveram o objetivo de 
verificar a qualidade dos serviços pres-
tados pelos ônibus e vans intermunici-
pais, além de coibir o transporte irre-
gular de passageiros.

A população pode denunciar irregula-
ridades pelo e-mail ouvidoria@detro.
rj.gov.br ou pelo WhatsApp Fale Detro 
(21) 98596-8545. Além das ações de 
inteligência, as informações ajudam a 
nortear as fiscalizações.

ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS FORAM OS CAMPEÕES 
DE AUTUAÇÕES 
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Prefeitura de Cabo Frio conclui 
obras na escola Neusa Agualusa, 

no bairro Tangará

Estão concluídas as obras de reforma da 
Escola Municipal de Educação Infantil Neu-
sa Agualusa da Costa, no bairro Tangará, 
em Cabo Frio. A unidade escolar atende 80 
alunos da Creche II e Creche III (integral). 
O custo total da obra foi de R$ 101.488,26.

Entre os serviços executados estão a troca 
de portas, janelas e grades, em materiais 
como ferro, alumínio e madeira; a troca de 
bancadas, pisos e azulejos; conserto no 
pátio externo e paredes em geral; revisão 
das instalações elétricas, hidráulicas e sani-
tárias; pintura geral e construção de novo 
telhado.
Os alunos da unidade vão retornar na mo-
dalidade 100% presencial a partir da próxi-
ma segunda-feira (7). 

Licitações

A Secretaria de Educação vai realizar no 
mês de março licitações para obra e refor-
mas em quatro unidades escolares. É pos-
sível acompanhar o processo por meio de 
transmissões ao vivo pela página oficial da 
Secretaria de Educação no Facebook. São 
elas:

• 09/03 - Escola Municipal Maria Dária Sal-
danha (Jardim Esperança)
• 15/03 - Escola Municipal Edith Castro dos 
Santos (Santo Antônio)
• 17/03 - Escola Municipal Talitha Hernan-
des Perelló (Jardim Esperança)
• 28/03 - Escola Municipal de Educação In-
fantil Vovó Olivia (Jardim Esperança)

CABO FRIO
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ARRAIAL
Taxa de ocupação hoteleira chegou a 
quase 100% durante o Carnaval, em 

Arraial do Cabo

O Carnaval é um dos feriados de maior mo-
vimento em todas as cidades turísticas do 
Brasil. Em Arraial do Cabo, mesmo com as 
festividades de rua canceladas esse ano, 
mais de 400 mil veículos passaram pelo 
Pórtico da cidade, no período de 26 de fe-
vereiro a 02 de março.  A taxa hoteleira, 
segundo a Secretaria de Turismo do Muni-
cípio, chegou a quase 100% de ocupação.

Pesquisa

Durante o Carnaval, a Secretaria de Turis-
mo de Arraial do Cabo deu andamento 

a pesquisa iniciada em janeiro deste ano, 
para medir o grau de satisfação do turista 
e identificar o perfil daqueles que visitam 
a cidade. Esta sondagem vai até o dia 11 
de março nos principais pontos turísticos 
do Município e nos Postos de Informações, 
localizados na Praça do Guarani, Pórtico e 
Praia dos Anjos.
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TURISMO

O sucesso do 1º Festival Gastronômico 
Frutos da Lagoa de São Pedro da 
Aldeia foi comemorado na segunda-
feira (21) pela Secretaria Municipal 
de Turismo e representantes dos 
estabelecimentos participantes. Na 
ocasião, foram entregues os certificados 
de participação e a premiação dos três 
pratos mais bem votados. Promovido 
por empresários do setor em parceria 
com a Prefeitura aldeense, o festival 
gastronômico foi realizado entre os 
dias 04 e 20 fevereiro e contou com 
pratos pelo valor fixo de R$30.

O prefeito Fábio do Pastel destacou a 
importância do festival gastronômico 
para o fomento da economia e do 
comércio local. “É muito bom ter 
eventos que incentivam o turismo, 

CONFRATERNIZAÇÃO MARCA TÉRMINO 
DO FESTIVAL GASTRONÔMICO FRUTOS 

DA LAGOA EM SÃO PEDRO DA 
ALDEIA

principalmente o turismo gastronômico 
da cidade. Quero parabenizar cada 
participante que se empenhou em 
mostrar o que a nossa Lagoa tem de 
melhor e agradecer aos moradores e 
visitantes que apoiaram o festival. A 
Lagoa é uma riqueza da nossa cidade 
e temos que valorizar aquilo que vem 
dela”, afirmou.

A confraternização marcou a entrega 
de um certificado de participação para 
os 16 estabelecimentos que fizeram 
parte do circuito gastronômico, assim 
como a premiação dos pratos mais 
votados. O 1º, 2º e 3º lugares receberam 
um troféu confeccionado pela artesã 
Neuza Pedrosa, de 94 anos, com a 
técnica de mosaico, entregue pela 
Secretaria de Turismo. Os pratos foram 
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elaborados exclusivamente para o 
festival aldeense e promoveram os 
sabores da culinária praieira e da alta 
gastronomia. A secretária de Turismo, 
Andrea Tinoco, parabenizou todos os 
participantes e se mostrou satisfeita 
com o resultado alcançado. “Em uma 
cidade que respira gastronomia, cada 
estabelecimento participante construiu 
a história do nosso primeiro festival 
gastronômico. Agradeço a todos que 
embarcaram nessa ideia, estou muito 
feliz com o resultado que alcançamos. 
Já existem propostas para que a 
gente faça a edição de inverno, para 
movimentar a cidade nesse período, 
o que demonstra todo o sucesso da 
iniciativa”, declarou.

A votação popular, critério decidido em 
conjunto com todos os participantes 
durante as reuniões de planejamento, 
elegeu o “Rouget Grillé” como o melhor 
prato do festival gastronômico. A opção, 
disponível Esquina PUB, no Centro, 
oferecia um filé de tainha grelhada na 
manteiga de ervas com purê de banana 
da terra, farofa de bacon, tomate 
confitado, cebola maçaricada e molho 
de mostarda e mel. Ailton Siqueira e 
Marcius Felipe Chagas receberam o 
prêmio pelo estabelecimento vencedor. 
“Sou nascido e criado em São Pedro 
da Aldeia, mas nunca vi nada voltado 
para esse lado. Nossa cidade virou um 
polo gastronômico, temos pessoas 

saindo de outros lugares para vir para 
cá e o festival só veio para agregar a 
essa situação. Uma edição de inverno 
é uma ótima ideia para alavancar, cada 
vez mais, nossa gastronomia e mostrar 
o que temos”, disse Ailton.

O segundo lugar ficou com o filé de 
carapicu temperado no sal, limão, 
páprica e açafrão, com molho especial 
da casa, com pimenta calabresa e 
iguarias, e molho de alho. O prato foi 
oferecido pelo restaurante A Patroa, 
na Baleia. Já o terceiro lugar ficou para 
o “Nhoque Brumas da Lagoa”, um 
prato de nhoque de batata com molho 
de camarão e ervas finas, preparado 
por Luciene dos Santos, a Baiana, no 
Sunny Point, na Casa do Artesão. “O 
festival foi uma experiência que eu vou 
levar para sempre, foi muito gostoso 
participar. Eu recebi diversas pessoas 
que vieram de outros lugares, como 
Cabo Frio, Araruama, Petrópolis e 
Teresópolis”, comentou Luciene. O 
1º Festival Gastronômico Frutos da 
Lagoa de São Pedro da Aldeia buscou 
estimular o comércio local, reunindo 
estabelecimentos para promover 
os sabores da culinária baseada nas 
riquezas da Lagoa de Araruama. O 
circuito gastronômico passou pelo 
Centro, São João, Baleia, Nova São 
Pedro, Praia do Sol e Retiro.
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
RECOLHE 650 TONELADAS DE ENTULHO

 E LIXO NO CARNAVAL

O recesso de Carnaval foi de muito 
trabalho na limpeza e conservação 
das vias públicas de São Pedro da 
Aldeia. Diversos bairros tiveram ações 
de patrolamento, limpeza, capina e 
roçada, triturador de galhos, operação 
tapa-buracos e manutenção de pontos 
da iluminação pública, entre outros.

No período, foram recolhidos 650 
toneladas de entulho e lixo doméstico. 
Cerca de 180 pontos de iluminação 
pública foram consertados  em todo 
o município aldeense. As ações foram 
intensificadas nos bairros Campo 
Redondo, Baixo Grande, Ponta do 
Ambrósio, São João, Praia Linda, 

Baleia, Praia Sudoeste, Poço Fundo, 
Boqueirão, Ponta da Areia, Balneário 
São Pedro, Praia da Tereza e Centro.

Diariamente a Secretaria de Serviços 
públicos realiza operações em toda a 
cidade. Em diversos locais do município, 
são feitos serviços de patrolamento, 
limpeza, capina e roçada, triturador 
de galhos, operação tapa-buracos e 
manutenção de pontos da iluminação 
pública, entre outros.

A secretaria conta com agendamentos, 
que podem ser feitos através dos 
números: (22) 2627-6190 e 2627-7055.
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EMPATIA
COLUNISTA

Por Renato Fulgoni

Um assunto a ser abordado, ainda 
mais quando estamos presencian-
do uma guerra. Nos navegadores 
de buscas, psicologicamente, em-
patia é a capacidade de você sen-
tir o que uma outra pessoa sente 
caso estivesse na mesma situa-
ção vivenciada por ela, ou seja: 
procurar experimentar de forma 
objetiva e racional o que sente o 
outro a fim de tentar compreen-
der sentimentos e emoções.

Observou a palavra “racional”?

Nunca veremos empatia numa 
guerra! 

Matar pessoas, desmantelar famí-
lias, destruir cidades e humilhar 
nações, a guerra é forma mais 

COM A PALAVRA, O EDITOR
sórdida de demonstra poder. 
Pais de família tendo que lutar, 
sem armas, com carro blindados 
e tropas altamente armadas. Es-
tamos assistindo uma covardia 
contra a humanidade. Um Mundo 
tão avançado, com pensamentos 
medievais. E, enquanto pessoas 
morrem, uma minoria enriquece 
com o preço disparado do petró-
leo e venda de armas e munição.
 
Será que a indústria da Guerra 
tem empatia?  

A paz sempre será a solução... é 
só se colocar no lugar do outro...
Perguntas básicas...

Você quer ver seu filho chorando? 
Eles também não!

Você quer que sua família morra? 
Eles também não!

Você quer sua cidade, casa e tudo 
que você construiu, destruído? 
Eles também não!

A Guerra é irracional e a empatia 
pode salvar o mundo!
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EMPATIA
COLUNISTA

A Guerra 
é ir racional e a 
Empatia pode 
sal var o Mundo
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Em 2015 comecei a construir a árvore 
genealógica da família, usando a ferra-
menta gratuita desenvolvida pelo site:  
https://familysearch.org/, ligado a Igre-
ja de Jesus dos santos últimos dias. No 
início não obtive sucesso. A árvore fi-
cou abandonada.  Em pleno isolamento 
em 2020 retomei as pesquisas por re-
gistros de ascendentes. Rapidamente a 
árvore cresceu, adubada pelos inúme-
ros registros descobertos. 
Na mesma proporção que a árvore 
crescia as ramificações surgiram os 
mistérios.  A descoberta da existên-
cia de uma tia: Maria da Glória Lemos 
de Queiroz. Vivi exatos sessenta e um 
anos sem ter conhecimento nenhuma 
da existência da tia Glorinha, assim cha-
mada segundo uma prima que sabia da 
história. Não tenho a menor ideia dos 
motivos que levaram meus pais a es-
conderam de nós a existência dela. Eu 
que tenho o nome em homenagem ao 
tio Flavio. Ambos faleceram muito jo-
vens.
Outras constatações surpreendentes 
como a idade da morte tanto de meu 
trisavô, quanto do bisavô, mortos res-
pectivamente aos trinta e cinco e trinta 
e um anos. Algumas tragédias, como a 
morte de meu bisavô Joaquim Noguei-
ra de Queiroz com ferimento à bala na 
cabeça durante uma caçada, uma his-
tória que estava guardada, e da qual 
minha irmã lembrou-se de ouvir de mi-
nha tia Neuma.
E tantos ascendentes mortos ainda jo-
vens, alguns nem chegaram a nascer, 
são os natimortos sem nome, na certi-
dão consta apenas o sobrenome, como 
pude verificar no caso de Rocha Vian-
na, filha de minha bisavó Leonor. 
As profissões são um capítulo a parte 
dessas descobertas, eram pescadores, 
funcionários públicos, militares e artis-
tas como meu trisavô materno Eduar-
do José Cardozo, sobre ele ainda exis-

Flavio Machado
 

Nasceu no Rio de Janeiro, em 
1959. Participou dos movimentos 
do fi nal dos anos 70 e início dos 
anos 80. Colaborou com vários 
órgãos da imprensa alternativa e 
participou de diversas Antologias 
Literárias, sendo premiado em 
importantes concursos literários. 
Publicou os livros Sala de Espe-
ra (2003), pela Editora Blocos, 
Livro azul de Haicai (2013), pela 
Editora CBJE, Provisórios (2014), 
Este lado para cima e à margem 
– volume 1 (2015) e À margem – 
volume 2 (2016), todos pela Edi-
tora LiteraCidade, e Livro Branco 
(2017), pela Editora Pará.Grafo, 
Livro Amarelo (2018), pela Edito-
ra Ixtlan, e Poemas para a luz do 
lampião (2019), Editora Costelas 
Felinas. Hoje radicado em Cabo 
Frio, RJ. Membro da Academia 
de Letras e Artes de Cabo Frio 
(ALACAF). É engenheiro agrôno-
mo e de segurança do trabalho, 
casado, com quatro filhos e dois 
netos.

Mathilde e 
a árvore 

COLUNISTA
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COLUNISTA

tem dados a descobrir como as datas 
de nascimento e falecimento. 
O local de nascimento é outra desco-
berta intrigante, como no caso de mi-
nha trisavó Maria José da Luz, consta 
ser portuguesa, não encontrei, no en-
tanto, nome dos pais, data e local exa-
tos de nascimento. Nos documentos 
encontrados apenas a indicação da 
nacionalidade. E interessante saber da 
ligação com o nordeste do país através 
de cidades como Caicó e Santo Ama-
ro da Purificação. Ou da existência de 
livros sobre a família Queiroz, a chega-
da ao Brasil, e o nobiliário das famílias 
portuguesas, e ainda remota possibili-
dade de parentesco com Pedro Álvares 
Cabral. 
Uma descoberta que atraiu muita 
curiosidade, quando soube o nome de 
minha tetravó: Mathilde Schmidt Ma-
chado, casada com meu trisavô Eduar-
do Augusto Machado. O sobrenome de 
origem alemã colocou suscitou as mais 
diversas teoria. 
A ferramenta do site permite trocar 
mensagens com pessoas que pesqui-
sam ascendentes que de maneira indi-
reta ou direta tem relação com nosso 
ascendente. Durante o carnaval pas-
sado uma dessas pessoas entrou em 

contato. Informou haver alguém de so-
brenome Schmidt que possuía dados 
e registros de minha tetravó. Conse-
gui contato, e ele me passou as infor-
mações que se encaixaram no quebra 
cabeça de informações de mais um as-
cendente.
Minha tetravó chamava-se Mathilde 
Porfíria de Souza, nome de solteira. Ca-
sou-se em primeiras núpcias no ano de 
1838 com um judeu de origem alemã: 
George Gold Schmidt. No Brasil Geor-
ge virou Jorge Schmidt. Passando a as-
sinar Mathilde Souza Schmidt. O casal 
teve sete filhos. 
 Em 1961 viúva há muitos anos, casou-
-se com meu tetravô Eduardo Augusto, 
interessante que o casal tinha na altura 
dois filhos, antes do casamento oficial, 
entre eles meu trisavô Arthur Alberto 
Machado, nascido em 1860. 
Então explica-se a origem do sobre-
nome Schmidt que não foi herdado 
por nenhum dos filhos, facilmente en-
tendido, imagino que meu tetravô não 
colocaria nos filhos o nome de família 
do primeiro marido de minha tetravó.  
Atrelado a essas informações cheguei 
aos nomes dos meus pentavós: Jose-
fa Feliciana do Nascimento e Joaquim 
Antonio de Souza.
Um exercício interessante é acrescen-
tar ao nome todos os sobrenomes per-
didos ao longo dos anos. E saber da re-
lação com sobrenomes sobre os quais 
não tínhamos a menor ideia, outra si-
tuação e encontrar “primos” ou pes-
soas de ascendência comum, do jeito 
que aconteceu recentemente com um 
descendente dos Schmidts, temos em 
comum a nossa tetravó Mathilde.
Vendo fotos antigas, encontrei uma an-
tiga fotografia que suponho possa ser 
de minha tetravó, e deve ter certamen-
te mais de cem anos.  

FLAVIO RUBENS AUGUSTO ALBER-
TO MACHADO NOGUEIRA DE QUEI-
ROZ LEMOS CUNHA DO NASCI-
MENTO VIANA CARDOZO PEREIRA 
D’ASSUMPÇÃO GOMES GUIMARÃES 
ROCHA FORTUNATO DA CONCEIÇÃO 
MOTTA BARROSO DA LUZ DOS AN-
JOS DE JESUS CORRÊA DOS SANTOS 
E SOUZA.
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LUNA
GOSTOSURAS

Laura Gonçalves

Ingredientes
Massa do Bolo

• 3 cenouras médias (250g)
• 4 ovos

Bolo de Cenoura
Com cobertura de 

chocolate

Hoje quero começar, parabenizando a 
todas nós mulheres por nosso dia, sim 
dia 8/3/2022 é o dia internacional das 
mulheres, de todas as mulheres, as que 
conhecemos, e também as que desco-
nhecemos.
Somos de muitas etnias, de muitos lu-
gares, com várias adversidades, ainda 
sim somos mulheres, umas solteiras, 
outras casadas, mães, mães solo, em-
preendedoras, empresarias, guerreiras, 
buscando sempre o melhor não só para 
si própria, mas também para os seus, 
seja família, parentes ou amigos, sem-
pre buscamos o melhor. 
Sabemos que a comemoração dessa 
data representa muitas lutas, e con-
quistas através dos séculos, e que nos-
sa luta ainda não acabou. Que o reco-
nhecimento e respeito buscado através 
dos séculos ainda não é o que se es-

perava, ainda temos muito o que “evo-
luir”, sim “evoluir” entre “ ”, por que eu 
enquanto mulher acredito que somos 
perfeitas como somos, e aqueles que 
dizem ao contrário: 
“ ... bom sujeito não é
É ruim da cabeça ou doente do pé...” .
Musica: O samba da minha terra, Dori-
val Caymmi
 Acredito que não seja mas uma ques-
tão de evolução diante dos olhos dos 
homens, e sim através de nossos pró-
prios olhos. Então para o mês da mu-
lher, que tal uma receita que agrade e 
acalme a nossos hormônios, hein?!
Nunca ouvi ninguém falar que não gos-
ta daquele bolo caprichado de cenoura 
com cobertura de chocolate. Você já? 
Então pensando nisso, a receita dessa 
semana é aquela do tipo que é tanto 
para um dia feliz como para que dia 
cheio de perrengues. Mas mulherada, 
vamos focar no que nos faz feliz, até 
porque, perrengue temos todos os dia 
sem nem ao menos procurar, não é ver-
dade?.

Feliz Dia Da Mulher
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• 1/2 xícara (chá) de óleo
• 2 e meia xícaras (chá) de farinha 
de trigo
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 1 colher (sopa) de fermento em 
pó

Cobertura de Brigadeiro
• 1 leite condensado (lata ou caixi-
nha) 395g
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1/2 xícara (chá) de Chocolate em 
pó 
• 1/2 xícara (chá) de chocolate gra-
nulado

Modo de preparo
Massa do Bolo
Em um liquidificador, bata as cenouras, 
os ovos e o óleo.

Despeje a mistura em um recipiente e 
misture o açúcar e a farinha de trigo 
peneirada com o fermento.
Coloque em uma fôrma retangular (20 
x 30 cm) untada, e leve ao forno médio 
(180°C), preaquecido, por aproximada-
mente 40 minutos.
Enquanto isso, prepare a cobertura de 
brigadeiro.

Cobertura de Brigadeiro

Em uma panela coloque o leite conden-
sado, o chocolate em pó e a manteiga 
e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, 
até começar a desprender da panela.
Despeje ainda quente sobre o bolo, dis-
tribua o chocolate granulado e deixe 
esfriar. 

O chocolate em pó pode ser, cacau 33%, 
cacau 50%, cacau 100%, achocolatados 
dentre outros de sua preferência.
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LITERATURA
CULTURA

As organizadoras Andréa Rezende e 

Jaqueline Brum estão preparando um 

evento maravilhoso para comemorar 

a data. Para participar do evento, que 

além de café colonial completo e mú-

sica ao vivo, inclui outras atrações, é 

adquirir já sua pulseira no valor de 50 

reais.

No nosso evento de celebração aos 06 

anos do Coletivo Flores Literárias e ao 

Dia da Mulher, teremos a participação 

de mulheres incríveis da nossa região e 

que têm muito a partilhar! 

Rosana Silva é uma delas e estará nos 

contando um pouco da sua trajetó-

ria enquanto mulher preta e escritora, 

apresentando seu terceiro e maravilho-

so livro “Encontrei contadoras de histó-

rias às margens do Rio São João“.

“Não deixem de estar conosco neste 

dia e conhecer, apreciar e festejar o fa-

zer literário que o nosso coletivo apoia 

e promove”, destacou Jaqueline Brum. 

Coletivo Flores Literárias 
comemora seis anos de 

fundação

Evento conta com a escritora Rosana Silva apresentando seu livro “Encontrei 

contadoras de histórias às margens do Rio São João“.
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REGIÃO

O feriado de carnaval trouxe di-
versos visitantes para Iguaba 
Grande. Com o aumento popula-
cional, também cresce a quanti-
dade de lixo produzido na cidade. 
De sexta-feira (25) até esta quar-
ta-feira (02) foram recolhidos, 
aproximadamente, 180 toneladas 
de lixo na cidade. 

O prefeito Vantoil Martins des-
taca que durante a extensão de 
toda a orla temos novas lixeiras 
de madeira reflorestadas, além 
dos latões em cada quiosque.

“A coleta de lixo atua diariamen-
te com equipes distribuídas por 
toda a cidade. Nos feriados reali-
zamos o remanejamento dos fun-
cionários para suportar o aumen-
to da demanda, mas é importante 
que a população faça sua parte 
realizando o descarte correto dos 
resíduos”, explica.

Confira o cronograma da 
coleta de lixo:

Segunda, quarta e sexta:
7h às 13h e 14h às 20h

Prefeitura de Iguaba 
RECOLHE 180 TONELADAS DE 

LIXO, APROXIMADAMENTE, 
DURANTE O FERIADO DE 

CARNAVAL

CENTRO (Estação, Boa Vista, Jar-
dim Solares e Iguabela)

CANELLAS CITY (Pedreira, Par-
que Tamariz, Iguaba Pequena)

SÃO MIGUEL (União e Cidade 
Nova)

Terça, quinta e sábado:

7h às 13h e 14h às 20h

CENTRO (Estação, Boa Vista, Jar-
dim Solares e Iguabela)

IGUABA PEQUENA (Pedreira, Ta-
mariz e Canellas City)

VILA NOVA (Igarapiapunha e Ar-
rastão)

UBÁS (Capivara e Parque dos De-
sejos)

SÃO MIGUEL (União e Cidade 
Nova)

Domingo são feitas todas as ruas 
e estradas principais.

O prefeito Vantoil Martins destaca que durante a 
extensão de toda a orla temos novas lixeiras de 

madeira reflorestadas, além dos latões em 
cada quiosque
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Decoração 
Cascatas de Pedra ou 
Madeira para Piscinas

As Cascatas tornam piscinas ainda mais 
sofisticadas e lindas. A queda d´água é 
relaxante, assim como seu próprio ba-
rulho. Cascatas em pedra, madeira ou 
a combinação de ambos os materiais 
possuem o visual mais rústico, combi-
nando muito com o paisagismo natural. 
Porém, também podem ser modernas. 
Confira algumas duas sugestões de 
para você se inspirar.

Piscinas com Cascatas de 
Pedra 

Essas cascatas podem ser feitas unica-
mente de grandes pedras, com o sis-
tema de circulação da água embutido 

DECORAÇÃO

nelas. Trata-se do modelo mais rústico 
de todos. Lembra as cachoeiras natu-
rais dos paraísos tropicais.

Cascatas de Madeira ou 
Mistas 

A madeira já é um material mais sen-
sível à água e umidade. Portanto ela 
sempre deve ser tratada para desem-
penhar o papel de cascata. Um painel 
de madeira que acompanhe o deck da 
piscina pode ficar muito elegante. Se o 
seu entorno combinar pedra e madeira, 
os dois materiais podem estar presen-
tes na superfície por onde cairá a água.
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ENTREVISTA
CIDADE

Rosana Silva, 
escritora,  é a 

entrevistada de 
Renato Fulgoni
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ENTREVISTA
CIDADE

“Encontrei contadoras de histórias às 
margens do Rio São João” é um livro 
de memórias, contos e crônicas que 
apresenta uma variedade de temas. 
A capa de Roberto Júnior foi feita 
pelo celular, este rapaz é autodidata 
e ex-aluno do 331 de Aquários – mui-
to contente com essa obra de arte. A 
escritora Andrea Rezende fez o prefá-
cio e segundo ela, há “potencialmente 
força feminina narrativa… há muito de 

ROSANA SILVA LANÇA SEU 
TERCEIRO LIVRO “ENCONTREI 
CONTADORAS DE HISTÓRIAS 

ÀS MARGENS DO RIO SÃO 
JOÃO”

luta, de sobrevivência e de embate 
neste livro…” de 124 páginas que es-
pero que os leitores devorem e que se 
identifiquem com a narrativa. 
“Como escritora conto com os amigos 
que leem os livros por curiosidade, 
incentivo, apoio e fico contente quan-
do dizem que sou inspiração”, disse 
Rosana. 
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Acompanhe a entrevista de Rosana Silva, escritora, 
com Renato Fulgoni:

Como surgiu a inspiração para escrever o livro “En-
contrei contadoras de histórias às margens do Rio 
São João”?

O Rio São João por si só já um lugar inspirador. Ao sentar-se as 
margens do rio você encontra famílias reunidas fazendo pique-
nique, pescando, comemorando aniversário, noivos tirando fo-
tos, crianças se banhando, se refrescando e música… é um lugar 
de festas, festival gastronômico, shows e também de contem-
plação. Ao sentar-se na grama ou num banquinho às margens 
do rio, aparece sempre uma pessoa e pede a você para tirar 
uma foto da família, perguntar como faz um passeio de barco 
e quando se demoram um pouco acabam por contar histórias, 
suas experiências. O Rio São João é inspirador, quando o sol se 
ponhe é um espetáculo. O livro é uma homenagem ao rio e as 
mulheres que se sentem a vontade de falar da jornada heroica 
de suas famílias.

Eu amo às margens do Rio São João, acho lindíssi-
mo, e o local é muito inspirador. Fala mais um pouco 
sobre essa seleção de contos e crônicas?

Gosto do “contador de histórias” cujo personagem é assumida-
mente um medroso. A esposa e a filha é que resolveram uma 
questão importante na família, mas ele conta tudo como se 
fosse o grande herói da narrativa, é um malandro. Ele rouba o 
protagonismo feminino na maior cara de pau.
 Outro conto é “De frente para dilemas morais e religio-
sos”, que trata de uma mulher que sente uma imensa solidão e 
quando vence seus próprios dilemas acaba por descobrir algo 
na vida do rapaz que a paralisa.
 Como disse a escritora Andrea Rezende, o livro pode ser 
apreciado “pelo campo das denúncias para em seguida, pro-
mover o espaço dos afetos, ainda que (…) sejam possíveis se 
associem ambas as abordagens”.
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A mulher cada dia que passa vem conquistando seu 
espaço, não só na literatura, mas também na socie-
dade. Quais dificuldades você encontrou para entrar 
no mundo literário?

Primeiramente surge o medo e a questão financeira. E por mui-
to tempo, minhas referências literárias eram de autores homens, 
tais como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Vinícius de Moraes, 
José de Alencar, Machado de Assis… meus professores eram 
homens, a sugestão de livros que eles nos davam para leitu-
ra eram de autores masculinos e nos livros didáticos escolares 
havia uma seleção maior de livros de autoria masculina. Ora… 
ora.. parecia que escrever e publicar um livro era uma atividade 
para os homens e especificamente de “homens brancos”. Se-
ria ousadia demasiada uma mulher negra pensar em ter seus 
textos publicados. Depois conheci autoras como Elisa Lucinda, 
Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Maria Firmino dos Reis. Em 
seguida descobri que podia traçar o caminho da escrita inde-
pendente quando assisti a lives de escritores e editoras que 
apontaram caminhos para a publicação de um livro de forma 
autônoma, solicitando, inclusive, um número menor de livros 
(antes eu ouvia dizer numa tiragem de 1000 livros)… lógico, os 
desafios são imensos… pois além da publicação, há o processo 
de lançamento, de divulgação, de vendas e de envio dos livros, 
mas cá estou me aventurando neste universo literário que amo 
tanto.
 Não posso esquecer do escritor Isac Machado de Mou-
ra que me empurrou “ladeira acima”, usando argumentos para 
que eu tivesse coragem de mostrar meus escritos ao público e 
me apresentando a outros escritores da Região dos Lagos e da 
Alacaf – Academia de Letras e Artes de Cabo Frio.
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Qual parte do seu novo livro você mais gostou?

Geralmente eu acabo gostando dos contos que dão mais re-
torno, daqueles contos com os quais as pessoas se identificam, 
que dão o que falar. Alguns contos deste livro já foram publica-
dos na página @paragrafosdocotidiano e  “Eu não aceito isso, 
mãe” e “Vingativa” são contos que me deram um bom retorno 
do publico leitor da página.

Fale um pouco sobre o sentimento de estar lançan-
do seu novo livro.

Dia 18/03, às 17h, estarei no restaurante Simpatia, em frente ao 
rio São João em Barra de São João, num aconchegante espa-
ço, dividindo essa alegria com amigos e parentes. Tenho sido 
acolhida por mulheres empoderadas e que me dão um apoio 
incrível. É uma emoção indescritível quando vejo meus livros 
sendo adquirido, folheado, lido e comentado pelo leitor(a). É 
um momento de afeto, de realização de um sonho. Sinto-me 
empoderada, neste sentido de ir me colocando como escritora, 
de me reconstruindo como mulher, como profissional da edu-
cação, aumentando minha autoestima, encontrando afeto de 
outras mulheres – de tê-las como modelo e ter a oportunidade 
de ser referência positiva para outras mulheres.
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Endereço: RJ 140 Km 2, 512 Loja 01 - Nova São 
Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ ( próximo a 

soverteria esquimó, em frente ao posto puma)
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E você  també m pode tirar todas suas dú vidas 
atravé s do WhatsApp 

 (22) 99776-1828
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Combate à violência 
contra a mulher será 

incluído no ensino escolar 
da rede municipal

Durante um encontro realizado na 
quinta-feira (25), os profissionais da 
Educação debateram a respeito do 
combate à violência contra a mulher. 
O assunto será incluído nos currículos 
do ensino básico por meio de campa-
nhas e atividades de conscientização 
realizadas com os alunos. O evento 
contou com a presença de represen-
tantes da Patrulha Maria da Penha, 
departamento de Direitos Humanos 
da Secretaria de Assistência Social e 

profissionais da Saúde que atuam no 
NASF e NAVI.

Conduzido pela coordenadora de Edu-
cação Preventiva Maria Regina Rosa, 
e pela assessora pedagógica, Cristia-
ne Andrade Rangel, a ação foi iniciada 
com uma reflexão sobre a consciência 
que deve ser formada desde a infância. 
“Precisamos que nossas crianças sai-
bam o que é certo desde cedo. Que sai-
bam identificar agressões, proteger as 

CIDADE
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CIDADE

mulheres e também respeitar. Quere-
mos uma sociedade onde os meninos 
saibam desde pequenos que uma mu-
lher deve ser respeitada e protegida, 
por isso é de extrema importância tra-
zer isso para as escolas”, disse Maria 
Regina. Sancionada no dia 10 de junho 
de 2021, a Lei 14.164 incentiva a refle-
xão de alunos e profissionais da edu-
cação sobre a prevenção e o comba-
te à violência contra a mulher. Todos 
os anos, as unidades deverão realizar 
eventos sobre a temática no mês de 
março, que irão promover o conheci-
mento da Lei Maria da Penha, a fim de 
abordar os mecanismos de assistên-
cia à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, as medidas pro-
tetivas e os meios para o registro de 
denúncias.
Segundo o levantamento do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, uma 

a cada quatro mulheres acima de 16 
anos afirma ter sofrido algum tipo de 
violência no último ano no Brasil. O 
que significa que cerca de 17 milhões 
de mulheres (24,4%) sofreram violên-
cia física, psicológica ou sexual durante 
a pandemia. A pesquisa mostra ainda 
que as vítimas de violência domésti-
ca estão entre as que mais perderam 
renda e emprego na pandemia. A sub-
secretária de Educação, Kátia Moreno, 
esteve no evento e falou da importân-
cia de trazer o assunto para dentro das 
escolas. “Sempre nos casos de agres-
são, o agressor está acima de qualquer 
suspeita, pois esse tipo de violência é 
silenciosa e dentro dos lares. A partir 
do momento que instruímos os nossos 
alunos e profissionais a saberem sobre, 
estamos dando a eles o poder de mu-
dar vidas e realidades através da de-
núncia”, finalizou.
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Atração do Lollapalooza 
Brasil, Planta & Raiz 

anuncia single em parceria 
com Julies

A banda Planta & Raiz, um dos maiores 
nomes da história do reggae brasileiro 
e atração do festival Lollapalooza Bra-
sil 2022, acaba de anunciar a chegada 
de mais uma novidade acompanhada 
de uma grande parceria. Prestes a se 
apresentarem em um dos maiores fes-
tivais de música do mundo, o grupo, em 
parceria com Julies, uma das principais 
revelações do gênero no país, anuncia 
a chegada de “Se Deus Quiser”. O sin-
gle e clipe estreiam no dia 11 de março, 
sexta-feira.
Composto por Julies, Tércio de Pol-
li, Zeider Pires (Planta & Raiz), Lucas 
Pierro (Big Up), Deko e Tales de Polli 
(Maneva) – os dois últimos indicados 
ao Grammy Latino com ‘Lágrimas de 
Alegria’ na categoria “Melhor canção 
em português” -, “Se Deus Quiser” fala 
da beleza de um amor leve e marca o 
encontro de gerações do reggae bra-
sileiro. Zeider Pires, líder do lendário 
grupo de reggae, e Julies revelam que 
a ideia da parceria veio através da ami-
zade entre ambos e, principalmente, 
pela conexão musical.

“O Planta & Raiz faz parte da história da 
minha vida. Conheci os caras quando 
tinha por volta de 15 ou 16 anos através 
do álbum ‘Ao Vivo’ lançado em 2006. 
Lembro de começar a tocar violão ti-
rando música deles. Eu jamais pode-
ria imaginar que um momento desses 
aconteceria na minha vida. Poder com-
por, gravar e lançar um single com um 
dos maiores nomes da história da mú-
sica brasileira, que ainda posso chamar 
de amigo, é inacreditável”, diz Julies

“A gente se conheceu na estrada e logo 
ficamos muito amigos. Pouco tempo 
depois ele lançou seu trabalho solo e 
começamos a namorar esse single em 
parceria. Não demorou muito até rolar 
a conexão musical. O single ficou ma-
ravilhoso e marca o encontro de gera-
ções do reggae nacional. Estou muito 
orgulhoso em saber que ainda influen-
ciamos tanta gente boa como o Julies, 
com quase 25 anos de carreira. Isso 
mostra também que o Planta & Raiz 
tem força e ainda é muito importante 
na vida de milhares de pessoas”, conta 
Zeider.

A canção é produzida por Thiago Stan-
cev - dono de cinco certificações de 
platina e três ouro em suas últimas pro-
duções musicais - que também assina 
a direção de vídeo de “Se Deus Qui-
ser”. O clipe trás Julies e Planta & Raiz 
apresentando a faixa ao vivo em clima 
enérgico. O single faz parte do primeiro 
DVD de Julies que estreia no primeiro 
semestre de 2022.

Expectativas para o Lollapalooza 2022 
e DVD acústico

Primeira banda brasileira de reggae a 
pisar no palco do Lollapalooza Brasil, 
Zeider Pires conta que o grupo prepa-
ra surpresas para o show que acontece 
no dia 27 de março. “Saber que íamos 
tocar no Lollapalooza foi a maior no-
tícia dos últimos tempos. A gente tá 
muito feliz em poder plantar a semen-
te do reggae para outras tribos como a 
do pop e do Rock. Estamos ensaiando 
bastante, preparando um dos shows 

DESTAQUE

C
o

m
 i
n

fo
rm

a
ç
õ

e
s 

d
e
 J

u
lie

s 
M

a
z
a
ri

n
i/

F
o

to
: 
Z

e
id

e
r 

P
ir

e
s 

&
 J

u
lie

s 
(R

a
fa

e
l 
S

tr
a
b

e
lli

)

52

Aldeia 
                      Magazine



C
o

m
 i
n

fo
rm

a
ç
õ

e
s 

d
e
 J

u
lie

s 
M

a
z
a
ri

n
i/

F
o

to
: 
Z

e
id

e
r 

P
ir

e
s 

&
 J

u
lie

s 
(R

a
fa

e
l 
S

tr
a
b

e
lli

)

mais legais até hoje.
Se apresentam também no mesmo dia 
nomes como Foo Fighters, Martin Gar-
rix, Alesso, Black Pumas, Kaytranada, 
Phoebe Bridgers, Idles, Kehlani, Gold-
fish, Gloria Groove, Djonga, Cat Dealers, 
Rashid, Fresno, Evokings, Planta & Raiz, 
Lagum, Fancying, MALIFOO, menores 
atos, FractaLL x Rocksted, Marina Sena.

Zeider revelou também que finalmente 
o DVD acústico do Planta & Raiz vem 
aí! “O plano de 2022 é finalmente pre-
parar e gravar nosso dvd acústico para 
começar 2023 celebrando os 25 anos 
do planta com um projeto grandioso”

Com mais de 3 milhões de streams nos 
apps de música, Julies é uma das prin-
cipais revelações do reggae brasileiro. 
Na bagagem, o cantor conta com o ál-
bum debutante “Começo, meio e Fim”, 
sucesso de crítica, público e repleto de 

participações especiais. Com a presen-
ça de nomes como Maneva na faixa 
“Nosso Sentimento”, Anna Lu & Zapi 
em “Fumaça”, single que já acumula 
quase 1 milhão de streams, Good Vibe 
na canção “Quando Você Vem” e Vie-
gas na recém-lançada “Ela Arrebenta”, 
o disco de estreia conta com 10 can-
ções: 9 faixas e uma versão acústica.

 

Com 24 anos de carreira e formado 
por Zeider Pires (voz), Franja e Fernan-
dinho (guitarra), Samambaia (baixo) 
e Juliano (bateria) e inúmeros hits, o 
Planta & Raiz possui 12 álbuns lançados 
e se prepara para pisar no palco do Lol-
lapalooza pela primeira vez. Para 2022, 
a banda promete um DVD acústico.
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PIB cresce 
4,6% em 2021 e supera 

perdas da pandemia
O Produto Interno Bruto (PIB) do país 
avançou 0,5% no quarto trimestre de 
2021 e encerrou o ano com crescimen-
to de 4,6%, totalizando R$ 8,7 trilhões. 
Esse avanço recuperou as perdas de 
2020, quando a economia brasileira 
encolheu 3,9% devido à pandemia. Já 
o PIB per capita alcançou R$ 40.688 
no ano passado, um avanço de 3,9% 
em relação ao ano anterior (-4,6%).

O PIB, que é a soma dos bens e ser-
viços finais produzidos no país, está 
0,5% acima do quarto trimestre de 
2019, período pré-pandemia, mas con-
tinua 2,8% abaixo do ponto mais alto 
da atividade econômica na série histó-
rica, alcançado no primeiro trimestre 
de 2014.

Os dados são do Sistema de Contas 
Nacionais Trimestrais, divulgado hoje 
(4), pelo IBGE. O crescimento da eco-
nomia foi puxado pelas altas nos ser-
viços (4,7%) e na indústria (4,5%), que 
juntos representam 90% do PIB do 
país. Por outro lado, a agropecuária 
recuou 0,2% no ano passado.

“Todas as atividades que compõem 
os serviços cresceram em 2021, com 
destaque para transporte, armazena-
gem e correio (11,4%). O transporte de 
passageiros subiu bastante, principal-
mente, no fim do ano, com o retorno 
das pessoas às viagens. A atividade 
de informação e comunicação (12,3%) 
também avançou puxada por internet 
e desenvolvimento de sistemas. Essa 
atividade já vinha crescendo antes da 
pandemia, mas com o isolamento so-
cial e todas as mudanças provocadas 
pela pandemia, esse processo se in-
tensificou, fazendo a atividade crescer 
ainda mais”, explica a coordenadora 

REGIÃO

de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca 
Palis.

Outras atividades de serviços (7,6%) 
também tiveram alta no período. “São 
atividades relacionadas aos serviços 
presenciais, parte da economia que foi 
a mais afetada pela pandemia, mas que 
voltou a se recuperar, impulsionada 
pela própria demanda das famílias por 
esse tipo de serviço”, acrescenta Palis. 
Cresceram ainda o comércio (5,5%), ati-
vidades imobiliárias (2,2%), administra-
ção, defesa, saúde e educação públicas 
e seguridade sociais (1,5%) e atividades 
financeiras, de seguros e serviços rela-
cionados (0,7%).

Na indústria, o destaque positivo foi o 
desempenho da construção que, após 
cair 6,3% em 2020, subiu 9,7% em 2021. 
Tal expansão foi corroborada pelo au-
mento da ocupação na atividade.

As indústrias de transformação (4,5%), 
com maior peso no setor, também cres-
ceram, influenciadas, principalmente, 
pela alta nas atividades de fabricação 
de máquinas e equipamentos; metalur-
gia; fabricação de outros equipamentos 
de transporte; fabricação de produtos 
minerais não-metálicos; e indústria au-
tomotiva. As indústrias extrativas avan-
çaram 3,0% devido à alta na extração 
de minério de ferro.

A única atividade que não cresceu foi 
eletricidade e gás, água, esgoto, ativi-
dades de gestão de resíduos, que teve 
variação negativa de 0,1%, o que indica 
estabilidade. “A crise hídrica afetou ne-
gativamente o desempenho da ativida-
de em 2021”, explica Rebeca Palis. 
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Estiagem e geadas prejudicaram o re-
sultado da agropecuária

Já a agropecuária, que havia crescido 
em 2020, recuou 0,2% em 2021, em 
decorrência da estiagem prolongada 
e de geadas. “Apesar do crescimen-
to anual da produção de soja (11,0%), 
culturas importantes da lavoura regis-
traram queda na estimativa de produ-
ção e perda de produtividade em 2021, 
como a cana-de-açúcar (-10,1%), o mi-
lho (-15,0%) e o café (-21,1%). O baixo 
desempenho da pecuária é explicado, 
principalmente, pela queda nas estima-
tivas de produção dos bovinos e de lei-
te”, detalha Palis. 

Sobre o Sistema de Contas Nacionais

O Sistema de Contas Nacionais apre-
senta os valores correntes e os índi-
ces de volume trimestralmente para o 
Produto Interno Bruto (PIB) a preços 
de mercado, impostos sobre produtos, 
valor adicionado a preços básicos, con-
sumo pessoal, consumo do governo, 
Formação Bruta de Capital Fixo, varia-
ção de estoques, exportações e impor-
tações de bens e serviços. No IBGE, a 
pesquisa foi iniciada em 1988 e reestru-
turada a partir de 1998, quando os seus 
resultados foram integrados ao Siste-
ma de Contas Nacionais, de periodici-
dade anual.
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Day inicia turnê
 “Bem-vindo ao Clube” em São 

Paulo com participações especi-
ais de Di Ferrero, Konai e Clarissa

A espera finalmente acabou e 
os fãs da cantora Day Limns já 
podem comemorar. Depois de 
anunciar o adiamento da estreia 
da turnê “Bem-Vindo ao Clu-
be” após ter conhecimento que 
membros da sua equipe testa-
ram positivo para COVID-19, a 
nova musa do pop underground 
finalmente está de volta aos pal-
cos e muito bem acompanhada! 
O primeiro show da turnê homô-
nima de seu primeiro álbum de 
carreira, acontece na tradicional 
casa de shows Hangar 110 em 
São Paulo no dia 13 de fevereiro, 
domingo, a partir das 18 horas e 
com participações especiais de 
Di Ferrero, Konai, Clarissa. Os in-
gressos para apresentação já es-
tão esgotados.

A turnê, que deve rodar todo o 
Brasil e terá datas e lugares di-
vulgados em breve - será acom-
panhada por um time de grandes 
músicos do rock nacional como 
Gee Rocha (Nx Zero), Johny Bo-
nafe (ex-Glória) e Vitor Pereceta 
-, marca a apresentação ao vivo 
dos grandes sucessos de Day, 
mas, principalmente, dá vida às 
canções lançadas no primeiro 
álbum de carreira de Day: Bem-
-vindo ao Clube. Singles como 

BRASIL

“Clube dos Sonhos Frustrados”, 
“Finais Mentem” e “Isso não é 
Amor”, parceria com Lucas Silves-
tre, prometem fazer todos canta-
rem a plenos pulmões. Todos os 
ingressos já estão esgotados.

“Estou tocando com meus ídolos. 
Tô surtando de felicidade, não 
poderia estar mais feliz”, afirma a 
cantora.

Livro sobre seus sonhos frustra-
dos:

Por trás de toda música, existe 
uma história, às vezes triste, as 
vezes alegre e, muitas vezes, de 
aprendizado. Essa é a mensagem 
que a cantora Day quer passar no 
lançamento de seu primeiro livro, 
“Esta não é apenas uma carta de 
amor”. Escrito em paralelo ao seu 
primeiro álbum de carreira, “Bem 
-Vindo ao clube”, o romance é 
lançado pela Faro Editorial e já 
está em pré-venda pela Amazon.

O livro, levou quase 12 meses para 
ficar pronto, traz contos e poe-
sias que aprofundam na história 
do seu primeiro amor e fazem um 
paralelo direto as canções lança-
das em seu álbum.
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Secretaria de Estado de Turismo 
leva Projeto “Verão #tônoRio” a 

Iguaba Grande

O Projeto “Verão #tônoRio” da Secre-
taria de Estado de Turismo (Setur-RJ) 
segue para mais um destino turístico 
na quinta-feira (3/3). A ação chega a 
Iguaba Grande, na Costa do Sol, onde 
os moradores e turistas poderão visi-
tar o contêiner instagramável, dispo-
nível na Praia de Cidade Nova, duran-
te todo o fim de semana. A visitação 
pode ser feita de quinta a domingo, 
sempre das 14h às 20h.

A van do Artesanato, loja itinerante 
que expõe peças de artesãos do muni-
cípio, também estará no local até do-
mingo (6) apresentando os trabalhos 
dos artífices. A iniciativa do Programa 
de Artesanato do Estado do Rio de 
Janeiro, coordenado pela Setur-RJ/
TurisRio, tem como objetivo fomentar 
a atividade geradora de renda e de-
senvolvimento regional.

 – Iguaba Grande é um município de 
características peculiares com boa 
parte da movimentação turística no 
entorno da Lagoa de Araruama. A ci-
dade tem um diferencial na arquite-
tura das casas e igrejas, trazendo ao 
turista a sensação de aconchego. A 
ideia é que as pessoas aqui possam 
levar uma lembrança da cidade e ex-
plorar outros destinos do RJ no nosso 
contêiner – explica o secretário Gusta-
vo Tutuca.

O visitante vai poder registrar a sua 
presença por meio de imagens de 
drone: a atração ficará disponível das 
14h às 20h. O contêiner contará ain-
da com espaço a céu aberto, além de 
um balcão de informações turísticas, 
onde é possível conhecer mais sobre 
as 12 regiões turísticas que compõem 
o RJ. Durante a ação, haverá atrações 
musicais gratuitas, com a participação 
de artistas da região (Confira abaixo).

Próxima semana: Muriqui (Mangarati-

ba). A iniciativa fomenta a atividade tu-
rística, além da capital, nos municípios 
litorâneos do Estado, durante a esta-
ção mais quente do ano. Ao todo, oito 
cidades estão sendo contempladas, na 
Costa do Sol e na Costa Verde. O pro-
jeto já passou por Quissamã, Macaé, 
Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia 
e agora Iguaba Grande, encerrando o 
circuito de cidades da Costa do Sol.

Na próxima semana, o projeto chega 
a Muriqui, distrito de Mangaratiba, ini-
ciando a ação na Costa Verde. Nos dias 
17 e 20 de março o container aporta na 
cidade de Paraty.

No Rio de Janeiro (capital), o projeto 
segue na Praia de Copacabana até o 
dia 27 de março. Nas areias de Copa, o 
contêiner instagramável fica disponível 
de terça a domingo com horários va-
riados: das 10h às 19h (terça a quinta) 
e das 10h às 20h. Já o registro de ima-
gens de drone fica disponível de sexta 
a domingo das 12h às 17h. Neste final de 
semana (3 a 6 de março), especialmen-
te, não haverá atrações musicais.

Municípios do interior em Copa

O contêiner instagramável contará de 
amanhã a domingo com a participação 
de municípios do interior: Vassouras, 
Pinheiral e Magé são os destinos que 
apresentam panfletos dos atrativos tu-
rísticos, degustação e manifestações 
culturais na parte destinada às informa-
ções turísticas. Esta ação contemplará 
outras cidades até o fim da exposição 
do contêiner, em 27 de março.

Serviço:

Dias e horários de funcionamento em 
Iguaba Grande (Praia de Cidade Nova)

Período: 3/3 à 6/3
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Horário da ação: das 14h às 20h (de 
quinta a domingo)

Shows musicais (de quinta a domingo): 
a partir de 17h.

Atrações musicais: Quinta (3/3) – Tonny 
e Roger, Sexta (4/4) – Bruna Reis, Sá-
bado (5/3) – Pagode do Gavinho e Do-
mingo (6/3) – Henrike Lemos

Foto e vídeo 360 graus (de sexta a do-
mingo): das 16h às 19h

Van do Artesanato: quinta-feira (3) – 
das 14h às 20h / sexta-feira (4) – das 
14h às 20h / sábado (5) das 14h às 20h 
/ domingo (6) – das 9h às 16h. 

 Dias e horários de funcionamento em 
Copacabana (Posto 4)

Período: até 27/3

Horário da ação: das 10h às 19h (de ter-
ça a quinta) e 10h às 20h (de sexta a 
domingo)

Shows musicais: neste fim de semana 
(3 a 6 de março) não haverá programa-
ção musical.

Foto e vídeo 360 graus (de sexta a do-
mingo): das 12 às 17h
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MINISTRA DIZ QUE BRASIL TEM 
FERTILIZANTES SUFICIENTES ATÉ 
O INÍCIO DA PRÓXIMA SAFRA, EM 

OUTUBRO
ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, disse 
nesta quarta-feira (2) que o Brasil tem 
fertilizantes suficientes para o plantio 
até outubro e que o governo já traba-
lha desde o ano passado com alterna-
tivas para garantir o suprimento para o 
setor, no caso de escassez provocada 
pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. 

“A safrinha de milho já está acontecen-
do, então o que precisava de fertilizan-
tes já está garantido. A safra de verão, 
que será no final de setembro, outubro, 
é uma preocupação, mas também te-
mos do setor privado a confirmação de 
que há um estoque de passagem sufi-
ciente para chegar até outubro”, disse 
a ministra, em conversa com jornalistas. 

O Brasil já trabalha na busca de novos 
parceiros para o caso de diminuir o re-
cebimento de fertilizantes da Rússia e 
da Bielorrusia. Segundo a ministra, o 
Mapa tem um grupo de acompanha-
mento que conversa constantemente 
com as indústrias, com os produtores, 
com a parte de logística e de infraes-
trutura. “Temos que ter tranquilidade 
neste momento e estudar todos os ce-
nários que podem acontecer”, disse. 

Além disso, a Embrapa estuda alter-

nativas para aumentar a eficiência do 
plantio com o menor uso de fertilizan-
tes. Também estão sendo trabalhadas 
estratégias de fomento e financiamen-
to para aumento da produção de bioin-
sumos, fertilizantes organominerais, 
nanotecnologia e agricultura digital. “A 
agricultura brasileira é forte, vai conti-
nuar forte, e temos que dar as alterna-
tivas para ela continuar trabalhando”, 
ressaltou a ministra. 

O governo deve lançar nos próximos 
dias o Plano Nacional de Fertilizantes, 
elaborado desde o ano passado em 
parceria com outros ministérios e com 
a iniciativa privada, para reduzir a de-
pendência do Brasil da importação de 
fertilizantes. “O Brasil precisa tratar 
esse assunto como segurança nacio-
nal e segurança alimentar. Então, esse 
Plano, que fizemos lá atrás, há um ano, 
sem prever nada disso, era que o go-
verno pensava que nós deveríamos ter 
para que o Brasil, que é uma potência 
agroalimentar, tivesse um plano de pelo 
menos 50% a 60% de produção própria 
dos seus fertilizantes”, disse a ministra 
sobre o plano que deve ser apresenta-
do ainda este mês.  Importação

Atualmente, o Brasil é o quarto consu-
midor global de fertilizantes, responsá-

ARTIGO

AGRONEGÓCIO
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vel por cerca de 8% deste volume e é 
o maior importador mundial.  O Brasil 
importa cerca de 80% de todo o fer-
tilizante usado na produção agrícola 
nacional. No caso do potássio, o per-
centual importado é de cerca de 95%. 
A Rússia é responsável por fornecer 
cerca de 25% dos fertilizantes para o 
Brasil. 

A Rússia é a maior exportadora mun-
dial de fertilizantes, com praticamente 
US$ 7,0 bilhões exportados em 2020. É 
também a maior fornecedora do Brasil, 
com US$ 1,79 bilhão dos US$ 8,03 bi-
lhões que importamos (2020).

Em relação aos fertilizantes potássi-
cos, a Rússia é responsável por cerca 
de 20% da produção global e é origem 
de 28% das importações brasileiras. Já 
para os nitrogenados, o país é o segun-
do maior produtor global. Como forne-
cedor para o Brasil a Rússia participa 
com 21% dos nitrogenados e, no caso 
específico do nitrato de amônio, o país 
é praticamente o único fornecedor para 
o Brasil, segundo dados da Conab. 

Bielorrussia

As exportações de fertilizantes da Bie-
lorrussia para o Brasil estão suspensas 
desde o início de fevereiro por causa 
do fechamento dos portos da Lituâ-
nia para o escoamento desse produto. 
Desde que soube que a Bielorrusia so-
freria sanções econômicas dos Estados 
Unidos e da União Europeia, o governo 
brasileiro vem buscando alternativas 
para suprir a demanda do setor. 

A ministra Tereza Cristina esteve na 
Rússia no ano passado e no Irã em feve-
reiro deste ano negociando o aumento 
de exportações de fertilizantes para o 
Brasil. A estatal iraniana National Pe-
trochemical Company (NPC) afirmou 
que o Irã poderá triplicar as exporta-
ções de ureia para o Brasil, chegando a 
2 milhões de toneladas ao ano. No dia 
12 março está prevista uma viagem da 
ministra para o Canadá para negociar o 
aumento das exportações de potássio 
para o Brasil.
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As mulheres 
vencedoras

As mulheres 

vencedoras têm Valores 

e metas na sua vida.

 

Elas não são 

meramente lindas, são 

desafiadoras, 

extraordinárias, 

guerreiras, e 

encantadoras.

 

Ocupam lugar de 

destaque na 

sociedade e lutam por 

seus direitos. A cada 

dia, um desafio 

diferente,novas formas 

de pensar e agir.

 

Como não admirá- Las? 

Ser mulher é um 

presente Divino.

Aline Santos
Escritora, Pedagoga, Palestrante 
cultural e membro da Academia de 
letras e artes de Cabo frio, Autora 
de livros como O transtorno do dé-
ficit de atenção com hiperativida-
de, O leão e sua família.Voluntária 
Unicef, Atriz, Modelo. Participações 
em várias antologias Regionais,lo-
cais, Internacional, Nacionais, além 
de Premiações. Tem 34 anos Natu-
ral de Salvador Bahia. Colunista na 
Revista online aldeia Magazine.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Douglas Trindade, 
idealizador da 

VendySeguros e 
ANNETEC,  é o 
entrevistado de 
Renato Fulgoni
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A VendySeguros, primeira platafor-
ma de vendas de planos de saúde 
da Região dos Lagos localizada em 
São Pedro da Aldeia, em parceria 
com a ANNETEC, desenvolve pro-
grama inédito para a formação de 
vendedores e divulgadores interes-
sados em obter uma renda extra no 
seu orçamento: a Escola Social de 
Vendas.

O projeto, que prevê a abertura de 
uma loja física completamente mo-
dernizada no Centro da cidade al-
deense ainda no primeiro semestre 
deste ano, tem como principais ca-
racterísticas a valorização do corre-
tor de planos de saúde por meio de 
incentivos comerciais, campanhas 
de venda, treinamento e capacita-
ção adequados além de uma políti-
ca de comissionamento à corretores 
experientes comparado às mais al-

VENDYSEGUROS E ANNETEC LANÇAM 
ESCOLA SOCIAL DE VENDAS

tas do mercado de grandes capitais 
como o Rio de Janeiro e São Paulo.

E foi com base nesta forma de tratar 
o profissional de vendas e o cliente, 
que foi desenvolvido este projeto. O 
programa de formação de vende-
dores e divulgadores de planos de 
saúde é voltado para jovens egres-
sos do ensino médio, universitários 
e estudantes adultos que queiram 
ter uma renda extra a partir do uso 
do telefone celular, divulgando e/ou 
comercializando os produtos liga-
dos a planos de saúde no mercado 
do Rio de Janeiro.

COMO FUNCIONA
O interessado em participar do pro-
grama faz o seu cadastro e, após 
análise do perfil pessoal e profissio-
nal, é encaminhado para frequentar 
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uma turma de formação de correto-
res de planos de saúde que é total-
mente gratuito, inclusive com a en-
trega de apostila.

Após fazer o curso, que tem dura-
ção de cerca de 12 horas, presencial 
e online, o candidato é selecionado 
para integrar uma das categorias de 
produtores (divulgador, vendedor 
próprio, freelancer, etc...).

Todo o curso é completamente gra-
tuito, inclusive com a entrega de 
material didático, como apostila e 
demais recursos visuais. 

A pessoa que concluir com apro-
veitamento o treinamento, é indica-
do para trabalhar em corretoras de 
planos de saúde tais como a própria 
VendySeguros e iniciar uma ativida-
de comercial remunerada de acor-
do com a categoria de produtor. Os 
rendimentos para o novo produtor 
são muito atrativos e prometem ser 
parte de uma carreira de sucesso 
que a pessoa pode desenvolver.

PROPOSTAS DE PARCERIAS
Em razão do enorme caráter social 
do projeto, onde o curso e o material 
são completamente gratuitos, há a 
possibilidade de celebração de par-
cerias com escolas, universidades 
e prefeituras da Região dos Lagos 
que se interessarem pela formação 
e preparação dos jovens e adultos 
para o mercado de trabalho de ven-
das.

O contato com os potenciais parcei-
ros da nossa Região pode ser rea-
lizado diretamente pelo telefone da 
VendySeguros ou da Annetec, ou 
ainda, por meio de suas redes so-
ciais.

A ESCOLA SOCIAL DE VENDAS
Idealizada pela ANNETEC - Asso-

ciação Nacional para a Educação 
Profissional e Tecnológica, entidade 
sem fins lucrativos sediada em São 
Pedro da Aldeia, focada na valoriza-
ção e no desenvolvimento dos pro-
fissionais, técnicos e tecnólogos, a 
Escola Social de Vendas nasce para 
preencher uma lacuna na formação 
profissional de jovens e adultos que 
não têm acesso a um tipo de quali-
ficação que lhe habilite a trabalhar 
em diferentes segmentos comer-
ciais sobretudo em se tratando de 
vendas digitais e pela Internet, de-
fine Douglas Trindade, fundador e 
presidente da Associação.

As aulas serão ministradas presen-
cialmente em um dos municípios da 
Região dos Lagos, tais como São 
Pedro da Aldeia, Cabo Frio, etc, de 
acordo com a distribuição geográfi-
ca dos alunos de cada turma.

CONHEÇA A VENDYSEGUROS
Fundada por Douglas Trindade, ex-
-executivo de grandes operadoras e 
seguradoras no mercado de saúde 
suplementar, a primeira plataforma/
concessionária de vendas de planos 
de saúde da Região dos Lagos, a 
VendySeguros é uma corretora de 
seguros especializada em produtos 
de saúde suplementar (planos de 
saúde e seguros de saúde).

Uma das principais características 
é a expertise na gestão de riscos, o 
que torna a corretora a melhor op-
ção para as grandes e médias em-
presas da Região dos Lagos na ad-
ministração e gestão do benefício 
saúde para seus colaboradores. Isto 
porque é a única corretora especia-
lizada em grandes contas, levando 
às organizações a melhor solução 
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quando se trata de planos de saúde 
empresariais. Assim, empresas que 
pretendem contratar um plano de 
saúde para seus funcionários ou até 
mesmo renovar ou substituir a sua 
atual apólice, tem a possibilidade de 
realizar esta operação agora com 
total segurança, confiabilidade e a 
escolha das melhores soluções que 
só uma empresa com alta capacida-
de técnica pode oferecer. 

Na gestão de produtos massifica-
dos, tais como os de micro e pe-
quenas empresas e de planos indi-
viduais e familiares, a VendySeguros 
se destaca pela qualidade das par-
cerias com as principais operadoras, 
seguradoras e administradoras de 
benefício, mantendo contratos de 
intermediação exclusivos, o que lhe 
permite oferecer o que há de me-
lhor para a população e pequenas 
empresas.

Mais informações: www.vendysegu-
ros.com.br
Instagram; @vendyseguros
Telefone: 22 98116-7596 | 22 2321-
6611

ANNETEC 
A Associação Nacional Para Educa-
ção Profissional e Tecnológica - AN-
NETEC, é uma associação civil de 
natureza assistencial, sem fins lu-
crativos, que tem como objetivo o 
apoio, desenvolvimento e fomento 
às profissões e aos profissionais in-
tegrantes dos eixos tecnológicos da 
educação no Brasil.

É a primeira entidade realmente de-

dicada aos interesses dos profissio-
nais, técnicos, graduados e pós-gra-
duados no setor, através do fomento 
ao reconhecimento e do desenvolvi-
mento destas categorias no mundo 
do trabalho.

Mais informações: www.annetec.org
Instagram; @annetecprofissionali-
zante
Telefone: 22 98116-7596 | 22 2321-
6611

CONHEÇA O FUNDADOR E 
CEO DA VENDYSEGUROS E 
DA ANNETEC
Douglas Trindade, autor do livro O 
Corretor de Planos de Saúde e Be-
nefícios e de diversos artigos técni-
cos sobre a operação do mercado 
de saúde suplementar, foi Diretor 
Superintendente da ASSIM Saú-
de por duas vezes, Diretor Geral da 
Companhia Salutar Seguradora, Di-
retor Executivo do Grupo Notreda-
me Intermédica (GNDI) e de outras 
empresas.

Além de sua atividade como execu-
tivo de mercado, à frente de equipes 
comerciais e operacionais, Douglas 
Trindade também criou a CorpDen-
tal Planos Odontológicos, além de 
fundar e dirigir a ANNETEC - Asso-
ciação Para a Educação Profissional 
e Tecnológica.

Sua experiência e formação como 
executivo de grandes empresas fa-
vorecem a sua atuação também 
como consultor empresarial, auxi-
liando a médias e grandes organi-
zações a alcançarem melhores re-
sultados por meio de planejamento 
estratégico e comerciais.

Mais informações: www.linkedin.
com/in/douglastrindade
@vendyseguros
douglas@vendyseguros.com.br
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Confira a entrevista do Douglas Trindade, idealizador 
da VendySeguros e ANNETEC, com Renato Fulgoni:

Como surgiu a ideia de montar a VendySeguros, a 
primeira plataforma de vendas de planos de saúde 
da Região dos Lagos?

Durante os meus 25 anos atuando como executivo no merca-
do de saúde suplementar, à frente de diretorias comerciais e 
operacionais em seguradoras e operadoras de planos de saú-
de, sempre observei a escassez que havia na nossa Região de 
corretoras realmente especializadas no segmento de saúde. 
Sempre que eu precisava realizar algum projeto empresarial 
para prospecção, captação ou troca de planos de saúde junto 
às organizações localizadas aqui nas Baixadas Litorâneas, eu 
não encontrava corretoras ou plataformas de vendas com res-
paldo técnico para liderar uma negociação junto aos empresá-
rios, o que resultava, invariavelmente, em um enorme trabalho 
de deslocar algum gerente comercial ao local ou até eu mes-
mo vinha da Capital para conduzir uma negociação produtiva. 
 
Um outro aspecto que me levou a criar a nossa corretora foi a 
vontade de oferecer à população maiores e melhores opções 
de planos de saúde, por meio de acordos comerciais exclusi-
vos que permitam realizar um trabalho completamente dife-
renciado na Região, como por exemplo a nossa parceria com a 
Qualicorp, a maior Administradora de Benefícios do Brasil, com 
sede em São Paulo. Atualmente, a VendySeguros é a única pla-
taforma de venda de planos de saúde da Qualicorp de toda a 
Região dos Lagos e da chamada Bacia de São João, incluindo 
também os municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e 
Silva Jardim.   

O que levou a VendySeguros a escolher São Pedro 
da Aldeia para a abertura de uma loja física?

O município de São Pedro da Aldeia é estratégico para o seg-
mento de saúde suplementar. Além de praticamente ser o cen-
tro geográfico da Região dos Lagos, é uma das cidades mais 
prósperas de toda a região. Isto porque ela mantém um am-
biente muito favorável a investimentos empresariais por meio 
de apoio institucional de desenvolvimento econômico, como 
por exemplo a presença dos diversos polos tais como o Polo 
Logístico Central dos Lagos; o Polo Industrial de Distribuição 
de São Pedro da Aldeia; o Polo Automotivo; o CEASP - Centro 
de Abastecimento de São Pedro da Aldeia e outras iniciativas. 
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Qualquer pessoa pode se credenciar para fazer o 
programa de formação de vendedores e divulgado-
res de planos de saúde?

O programa de formação de vendedores e divulgadores, que 
é realizado por meio da ANNETEC - Associação Nacional Para 
a Educação Profissional e Tecnológica, tem um caráter social e 
de apoio e valorização aos profissionais sem formação, jovens 
e adultos em situação de dificuldades relacionadas à emprego 
e renda. Por isso, incentivamos e priorizamos aquelas pessoas 
necessitadas que buscam uma formação direta, objetiva e fo-
cada no mercado de trabalho, independentemente de sua es-
colaridade ou gênero, por exemplo.

Isto sem falar da facilidade de rota com o novo Polo de Desen-
volvimento Econômico de Cabo Frio que está prestes a sair. 
 
Além disso, a proximidade do município com as outras cidades 
banhadas pela Lagoa de Araruama,  como Cabo Frio e Ararua-
ma, por exemplo, se torna extremamente viável para a pros-
pecção ativa de um público de indivíduos e empresas que por 
muito tempo esteve fora do radar das operadoras de planos de 
saúde e que agora se animam com a nossa chegada ao local. 
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Sei que cada empresa tem uma história, mas, você 
é um excelente consultor empresarial. Como as em-
presas, que sofreram com a pandemia, podem se re-
cuperar financeiramente e voltar a dar lucro?

 Enquanto muitas empresas fecharam as portas ou viram 
seus resultados despencarem durante a pandemia, nota-
damente em razão das dificuldades econômico-financei-
ras impostas neste período, importante salientar que outros 
empreendimentos conseguiram se desenvolver e até cres-
cer nestes últimos dois anos. Sem contar novos empreende-
dores que nasceram durante a Covid-19 porque  identifica-
ram nas dificuldades uma oportunidade de negócios viável. 
 
Em linhas gerais, em tempos difíceis do ponto de vista empre-
sarial, é importante que o empreendedor foque as suas  ener-
gias em encontrar o equilíbrio entre inovação, comunicação e 
marketing, recursos humanos e vendas. Esses quatro pilares, a 
meu ver, são a base fundamental para reerguer qualquer orga-
nização. Inove, comunique-se bem, valorize os bons funcioná-
rios e continue vendendo!
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Atraso na fala é um 
dos principais sinais do 

Transtorno Espectro 
Autita (TEA)

Certo dia, chegou uma familia 
no meu espaço de atendimen-
to para avaliar um príncipe de 4 
anos. A queixa da mãe “a única 
alteração que vejo é que ainda 
não fala”. Porém, além da fala 
aquele pequeno tinha caracte-
rísticas clássicas de autismo. No 
final da avaliação orientei a mãe, 
solicitei alguns exames e fiz en-
caminhamentos. Após avaliação 
correta: junto aos demais tera-
peutas e médicos concluímos 
que ali era um caso de autismo 

(avaliação é sempre multidiscipli-
nar). Logo iniciou a fonoterapia e 
progride bem, há potencial nele. 
Hoje já responde a alguns coman-
dos e iniciou com gestos como 
tchau por exemplo.

Aqui deixo um alerta: Se há dúvida 
ou percebeu algum atraso no de-
senvolvimento do seu filho a avalia-
ção profissional deve eer imediata! 
“Atrasos acumulam e prejudicam 
etapas posteriores do desenvolvi-
mento” Fique atento! Estou aqui 
se precisar de algo!

Alessandra Lima

Fonoaudióloga Infantil *
Especialista em Motricidade oral 
* Teste da Linguinha * Terapeuta 
Floral * Barras de acesso

Texto: 
Alessandra Lima
CRFa1-8724

Atendimento on-line e presencial 
Consultoria On-Line Para Pais Meu 
Filho Tagarela

Alessandra Lima 
Fonoaudióloga

72

Aldeia 
                      Magazine



COLUNISTA

73

Aldeia
                       Magazine



CURIOSIDADE

O maior doce de abóbora 
do Brasil está no Guinness 
e foi feito por ex-aluno do 

SENAR
Ele tem uma loja em Poços de Caldas e 
recebe turistas na sua propriedade, um 
sítio agroecológico. Carrega na alma 
a essência do doce mineiro em tradi-
ção repassada pela avó e por sua mãe, 
através das receitas da família. Mais do 
que doces artesanais, Gláucio Peron 
defende o setor e as suas tradições 
com todas as suas forças. A sua histó-
ria começa na infância, no preparo do 
doce nas temporadas de frutas na fa-
zenda Ubá Pequeno, de seus avós. Mas 
ele não parou de se aperfeiçoar. Pode-
mos dizer que, nessa trajetória, muitos 
pedaços foram construídos com a ca-
pacitação do Sistema FAEMG/SENAR/
INAES/Sindicatos.

Gláucio Peron já passou por vários 
cursos do Sistema FAEMG, um dos úl-

timos foi o de produção artesanal de 
doces. Opções diversas para adoçar 
a vida são o “carro-chefe” da loja que 
tem em Poços de Caldas, a Doce da 
Roça. É lá também que pode ser en-
contrado o maior doce de abóbora do 
Brasil. Isso mesmo! Gláucio é o criador 
do formato e do tamanho do doce de 
551kg, registrado no livro dos recordes, 
Guinness Book.

Formado em administração, Gláucio fez 
valer as aulas de marketing e entendeu 
que o seu diferencial competitivo seria 
o tamanho do doce. Ele estava certo. 
Ganhou mercado. Segundo o produtor, 
o tamanho do doce permite uma co-
mercialização mais democrática, pois o 
produto é vendido por quilo e o clien-
te leva o quanto quer para a casa. O 
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formato também promove o descarte 
consciente e menor impacto ao meio 
ambiente, pois o uso do plástico nas 
embalagens foi reduzido. Inovação

Para conquistar novos espaços e no-
vos clientes, além da releitura no for-
mato dos doces, Gláucio também con-
tou com o apoio de várias instituições, 
como o Sistema FAEMG. A qualidade 
dos alimentos, o plantio sustentável e 
o desenvolvimento de um pomar de 
frutas orgânicas são exemplos de ca-
pacitações que ele busca no Siste-
ma FAEMG. “Os cursos são práticos e 
trazem proximidade com a realidade 
do produtor.” Além desse quesito, ele 
motiva a formação de produtores no 
entorno da sua propriedade, para que 
possa comprar os produtos com qua-
lidade garantida e comercializar na sua 
loja, fomentando, assim, a agricultura 
familiar.

“O Doce da Roça é de altíssima qua-
lidade. A produção em grande escala 
tem processo industrial, respeitando 
todas as normas da Vigilância Sanitá-
ria, mas o Gláucio não perdeu a raiz do 

doce mineiro. Inclusive, quando recebe 
grupos na sua propriedade, ele faz um 
doce tradicional, no tacho de cobre, em 
fornalha no chão, para oferecer aos vi-
sitantes. Além de todo o processo, de 
todo o cuidado, tem a energia que ele 
carrega. O seu doce tem muita qualida-
de. Por isso, é reconhecido, com várias 
premiações”, diz Lorraine Soares, ins-
trutora do Sistema FAEMG.

Conquistas 

Prêmio como melhor doce de abóbora 
do Brasil

• Prêmio no Festival Nacional de Gas-
tronomia e Culinária Regional

• Prêmio pelo maior doce de abóbora 
com coco do mundo

• Registro no Guinness Book
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Atualmente, tenho dois em meu lago. 
O Beijador é da Classe: Actinoptery-
gii  • Ordem: Anabantiformes • Família: 
Helostomatidae. 
Encontrado comumente em ambiente 
de água lenta (lêntico) ou águas per-
manentes, incluindo lagos de várzeas, 
lagoas e pântanos. Muitas vezes en-
contrado sob densa vegetação aquáti-
ca e águas negras. Embora espécimes 
selvagens são encontrados em dife-
rentes tipos de água, dado sua grande 
resistência, em aquário a maioria dos 
espécimes provém de cativeiro e são 
menos tolerantes a pH muito ácido ou 
muito alcalino, devendo ser mantido 
próximo da neutralidade.

Ásia, Tailândia até Indonésia. Original-
mente descrito na ilha de Java, atual-
mente aceito ao longo de grande parte 
do Sul da Indochina e arquipélago Ma-
laio, incluindo Bacia Dong Nai, Mekong, 
Tapi e Chao Phraya.

Países: Camboja, Indonésia, Malásia, 
Tailândia. Introduzido em Filipinas, Sin-
gapura, Sri Lanka e Colômbia. 

PET

 Peixe Beijador
Por Renato Fulgoni Alimentação - Onívoro (essencialmen-

te herbívoro), em seu ambiente natural 
alimenta-se principalmente de algas, 
plantas e insetos. Em cativeiro aceita-
rá alimentos secos e vivos, devendo ser 
fornecido regularmente alimentos com 
base vegetal, spirulina e secundaria-
mente alimentos vivos ou ricos em pro-
teínas (tubifex, bloodworm, artêmia, 
etc.).

Reprodução e dimorfismo sexual

Ovíparo. Desova ocorre geralmente en-
tre vegetação flutuante e os ovos eclo-
dem em cerca de 24-48h e alevinos na-
dam livremente após 2 ou 3 dias . Pais 
não exibem cuidado parental, sendo 
um dos poucos anabantoides com este 
comportamento.

Dimorfismo sexual

Fêmeas adultas são mais gordas que os 
machos principalmente quando estão 
cheia de ovos. Não há outras formas 
evidentes externamente para distinguir 
a sexagem da espécie, muitos conside-
ram uma espécie monomorfa.
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OTITE É POSSÍVEL 
PREVINIR?

A otite é uma infecção comum 
nos ouvidos que acomete mais 
crianças até 5 anos de idade mas 
pode acontecer em qualquer ida-
de.

Existem vários tipos de otite, sen-
do as mais comuns otite média 
aguda e otite externa. No geral, 
o que as diferem é a localização, 
os sintomas das duas são pareci-
dos, podendo haver dor, diminui-

ção temporária da audição, febre 
e mal estar. Porém, as causas são 
diferentes. 
O problema pode ser desenca-
deado, principalmente, por episó-
dios de resfriados, gripes e sinu-
site.

Como prevenir?

1 - Primeiro prevenindo as infec-
ções respiratórias com lavagem 
nasal de rotina;
2 - Não expondo a criança a fu-
maça do cigarro;
Incentivando a amamentação;
3 - Não usando chupeta, pois au-
menta a pressão e refluxo de se-
creções para ouvido;
4 - Mantendo atualizadas as vaci-
nas de gripe anualmente e vacina 
pneumocóccica.

Seu filho tem infecção de ouvi-
do com frequência? Já conversou 
com a médica pediatra dele? Se 
quiser, marque uma consulta para 
que eu possa avaliar melhor os 
episódios. 

 DICAS DE SAÚDE

Dra. Tereza Raquel 
A. B.Serpa
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Agende sua consulta: 
(22)99860-5986

Diva Lima Centro Médico - Pediatra Dra. Tereza Raquel A. B.Serpa - Pediatra, 
Consultora em Amamentação e Laserterapeuta Pós Parto  

Rua Rita Pereira, 70. Centro, São Pedro da Aldeia - RJ
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ENTREVISTA
ENTREVISTA

Dr. Moisés Pedro, 
advogado, 

comunicador e 
educador musical , 
 é o entrevistado de 

Marcello Lyca no 
Palco do Groove
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“Levar notícia e informação sobre o cenário da música e educação musical”. (Dr 
Moisés Pedro – Entrevista para a Coluna Palco do Groove)

Como assim?... Você é Advogado e Músico?.... Como 
atuar em duas áreas tão distintas?

Pois é, Marcello (rsrsrs). Atuo nessas duas frentes de trabalho, 
e uma coisa puxou a outra. Em 1998, eu já trabalhava profis-
sionalmente com música quando recebi uma proposta de to-
car numa orquestra de uma faculdade na Baixada Fluminense 
(UNIG), aqui no Rio de Janeiro, onde os músicos tinham bolsa 
de estudos de 100%. Ali eu iniciei o curso de Direito tocando 
nos eventos da faculdade como forma de garantir a bolsa, uma 
oportunidade que a música me deu. Em 2003, eu me formei e 
estou até hoje advogando.

O ADVOGADO, COMUNICADOR E EDUCADOR 
MUSICAL, DR. MOISÉS PEDRO TRANSFORMANDO 

SONHOS EM REALIDADE!  
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E na Música?... Você tem algum trabalho autoral?... 
Como você atua?

Eu sempre atuei acompanhando cantores, tocando em orques-
tras e dando aulas de contrabaixo e teoria musical. Nunca tive 
um trabalho autoral. Na verdade, a advocacia me distanciou da 
música até 2016, quando eu retornei em peso inclusive fazendo 
uma nova faculdade, que aliás eu concluí o curso em 2020 e, 
por causa da pandemia, acabei colando grau somente em de-
zembro de 2021. Fiz Licenciatura em Música no Conservatório 
Brasileiro de Música (CBM-UniCBE).

E você pretende trabalhar dando aula de música?

Então....  Na verdade, esse curso foi uma oportunidade que 
abracei, mas sem pretensões de trabalhar como professor em 
escolas e tal. Até poque, como advogado, tenho uma rotina 
de trabalho que é incompatível firmar um horário semanal em 
escolas. Mas tenho estudado algumas possibilidades (rsrsrs).
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Siga no Instagram, Facebook, Youtube e 
Spotify: @palcodogroove 

ENTREVISTA

Você também é Conselheiro na Ordem dos Músicos. 
Como é isso?

É uma história bem legal. Eu sempre fui um músico que falei 
mal da OMB, até porque o histórico dela faz qualquer um falar 
mal (rsrsrs). Mas um dia eu resolvi ir lá na sede da Ordem e pro-
curar saber quem estava lá e entender melhor a sua finalidade. 
Foi em 2018, quando conheci o então presidente Mauro Almei-
da, que faleceu no final do ano passado, uma pessoa que se 
tornou um grande amigo, e ele me explicou a verdadeira histó-
ria da Ordem dos Músicos. Fiz meu registro na Ordem e passei 
a acompanhar o trabalho da nova gestão. Em 2019, teve nova 
eleição e fui eleito na chapa única, sendo conselheiro efetivo e 
atuando com o agora presidente Celso Santhana, que assumiu 
a Ordem com o falecimento do Sr. Mauro.

E qual o trabalho que a Ordem dos Músicos está rea-
lizando de interesse dos músicos fluminense?... Tem 
algum projeto, benefício para os músicos?

Vamos lá... Muita gente faz essa pergunta. Mas é preciso enten-
der que a Ordem é uma entidade que representa os músicos 
profissionais. A sua criação se deu para defender os interesses 
da classe e não especificamente trazer benefícios. Os benefí-
cios existem e são consequências de um trabalho bem feito, 
mas, o que é preciso deixar claro é que, um músico, se for bri-
gar por seu direito sozinho, é diferente de uma entidade como 
a OMB brigar pelo interesse de toda a classe, pois ela é uma 
Autarquia Federal criada para isso e, quando chega, chega com 
o peso de uma instituição representativa. O resultado, é o que 
estamos vendo hoje com algumas intervenções da Ordem em 
situações como ocorreu, por exemplo, em Angra dos Reis que 
um grupo de músicos teve seus instrumentos indevidamente 
apreendidos, e a Ordem foi lá e conseguiu restabelecer a situa-
ção.
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E tem algum projeto no forno?... Algum spoiler? (rs-
rsrs) 

Rsrsrs... Marcello, eu continuo na advocacia, tenho me dedica-
do na OMB apoiando o Celso no que tange a orientar os músi-
cos nos seus direitos, inclusive apresento um programa na Rá-
dio PopRio 98,7 FM, toda segunda-feira, às 17h, onde tenho um 
quadro sobre Direito dos Músicos. É um programa da UNIJAZZ 
BRASIL (uma cooperativa de músicos e educadores musicais 
em que faço parte), e o objetivo não é tocar músicas, mas levar 
notícia e informação sobre o cenário da música e educação 
musical. Com relação a spoiler, posso te adiantar que tenho 
sim um projeto de um Talk-Show – um programa de entrevistas 
com música de verdade, mas com o foco no público empresa-
rial, um programa de entretenimento. Em breve, melhores in-
formações. Rsrsrsrs
E obrigado pela oportunidade de poder falar da minha vida e 
minha carreira profissional.
Moisés Pedro (Make Music): Moisés Pedro: Advogado Crimina-
lista, pós graduado em Direito Penal e Processo Penal pela UGF 
(Universidade Gama Filho), membro associado da ANACRIM 
(Associação Nacional da Advocacia Criminal) e membro da 
Comissão Especial de Direito Cooperativo da OAB/RJ.

Além de Advogado, é também Músico e Educador Musical, vice-
-presidente da UNIJAZZ Brasil (a primeira cooperativa do Brasil 
de profissionais da música e educação musical que desenvolve 
desde 2017 inúmeras atividades artísticas e de produção cultu-
ral e educacional no estado do Rio de Janeiro), Conselheiro da 
OMB/RJ - Ordem dos Músicos do Brasil/RJ e comunicador do 
programa de rádio Transformando Sonhos que vai ao ar todas 
as segundas-feiras, às 17h, na Rádio Pop Rio 98,7 FM, levando 
notícia e informação de tudo sobre música e educação. 

Estou muito feliz e honrado pela sua entrevista Moisés Pedro, aliais, 
mais uma grande entrevista da Coluna Placo do Groove, parabéns 
pelos seus projetos e sucesso no Talk-Show. Grade abraço e tudo 
de bom!

Siga as Redes Sociais do Moisés Pedro:
https://linktr.ee/MoisesPedroUNIJAZZ 
Instagram: @moisespedro.music.adv
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Projeto social de São Pedro da Aldeia 
ensina boxe a jovens e adultos

Os moradores de São Pedro da Aldeia 
têm mais uma opção gratuita de ativi-
dades esportivas. O projeto Aldeia em 
Movimento leva aulas de boxe para o 
bairro Balneário São Pedro para jovens 
a partir dos 15 anos de idade. Os treinos 
são ministrados pelo atleta Aristotelino 
Cidreira e promove a melhora da saúde 
cardiovascular e da autoestima. Dentre 
os benefícios, o esporte também reduz 
o estresse e tonifica os músculos.

Cidreira acredita muito no boxe como 
um esporte transformador. “O projeto 
está a todo vapor. Hoje consigo levar 
o boxe e mostro que esse esporte não 
é violento e, sim, muito técnico”, disse.

CIDADE

ESPORTE

A secretaria disponibilizou o material, 
cerca de 12 pares de luvas, para o me-
lhor desenvolvimento das atividades. 
O secretário Ricardo Ramos disse es-
tar muito feliz em ver mais um projeto 
funcionando. “O meu sentimento é de 
muita alegria, ainda mais em propiciar 
uma parceria muito bacana como essa, 
que partiu da iniciativa do professor 
Cidreira, uma referência no boxe. Muito 
feliz com essa parceria”, afirmou. 

As atividades do boxe são realizadas 
na Rua Clara Nunes, 112 – Balneário, 
e conta com toda a estrutura para a 
execução do pugilismo. O local conta 
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ESPORTE

com ringue, sacos de pancada, luvas e 
speed ball (bola suspensa para treina-
mento de velocidade). 

São duas turmas divididas em dois ho-
rários, 16 horas e 17h30, às segundas, 
quartas e sextas. 

A Secretaria de Esportes e Lazer de 

São Pedro da Aldeia fica na Avenida 
Francisco Coelho Pereira, nº 255, Cen-
tro. Com o apoio do Governo do Esta-
do, o município de São Pedro da Aldeia 
conta com suporte na contratação dos 
profissionais e também com o material 
esportivo para a implementação das 
novas modalidades.
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Wagner Muniz 
é selecionado para participar de

 Programa voluntário do 
UNICEF BRASIL

O jovem aldeense e ativista social Wag-
ner Muniz, de 22 anos foi selecionado 
para participar de Programa de vo-
luntariado do Unicef Brasil. Estudante 
de Direito na Estácio e Serviço Social 
na Universidade Federal Fluminense 
(UFF), o mobilizador social atua como 
militante e defensor dos direitos das 
crianças, adolescentes e jovens desde 
o colegial. Tendo como enfoque a par-
ticipação sociopolítica e protagonismo 
juvenil por meio de projetos sociais no 
qual oportunizem o empoderamento e 
a participação sociopolítica de meni-
nos e meninas nos espaços de poder e 
discussões públicas. Criado pela Orga-
nização das Nações Unidas em 1946, o 

UNICEF promove os direitos e o bem-
-estar de crianças e adolescentes em 
190 países e territórios. O UNICEF é 
guiado pela Convenção sobre os Direi-
tos da Criança e é o principal defensor 
global de meninas e meninos. O Fun-
do das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) foi criado em 11 de dezembro 
de 1946, pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), para atender, na Europa 
e na China, às necessidades emergen-
ciais das crianças durante o período 
pós-guerra. O UNICEF tornou-se par-
te permanente das Nações Unidas em 
1953. O Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF) trabalha em alguns 
dos lugares mais difíceis do planeta, 
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para alcançar as crianças mais desfa-
vorecidas do mundo. O UNICEF dedi-
ca-se a assegurar proteção especial às 
crianças menos favorecidas, vítimas de 
guerra, desastres, pobreza extrema e 
de todas as formas de violência e ex-
ploração, como também àquelas com 
deficiências. O Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (UNICEF) recebeu 
da Assembleia Geral da ONU o manda-
to de defender e proteger os direitos de 
crianças e adolescentes, ajudar a aten-
der suas necessidades básicas e criar 
oportunidades para que alcancem seu 
pleno potencial. Wagner é possuidor 
de um currículo de larga experiência 
com atuações na ALERJ, MPRJ, Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA, de São Pedro 
da Aldeia – RJ), Representante do Es-
tado do Rio de Janeiro na Conferência 
Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA), mediador 
da Fundação Ulysses Guimarães – RJ, 
participações em Conferências (muni-
cipais, estaduais e nacional), audiências 
públicas, mesas e rodas de debates so-
bre a Proteção Integral dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes.

De acordo com o Governo Brasileiro e 
parceiros, a grande relevância do tra-
balho do UNICEF está na capacidade 
de identificar, monitorar, coletar, pro-
duzir dados e trabalhar pelos direitos 
de crianças, adolescentes e famílias em 
situação de vulnerabilidade social. No 
Brasil, o UNICEF tem um escritório na-
cional em Brasília e oito escritórios zo-
nais sediados em Belém, Fortaleza, Ma-
naus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, 
São Luís e São Paulo, e um escritório 
temporário em Boa Vista.

Wagner Muniz está participando da 
nova edição do Tamo Junto UNICEF 
(#tmjUNICEF), programa de volunta-
riado digital voltado a adolescentes 
e jovens de 16 a 24 anos. O programa 
tem por objetivo engajar a juventu-

de em prol dos direitos de crianças e 
adolescentes. O grupo será capacitado 
com informação e metodologias para 
atuar digitalmente – neste momento 
de isolamento social – e também pre-
sencialmente em suas comunidades, 
quando terminarem as restrições de 
contato. Desde 2018, a Iniciativa Global 
de Voluntariado tornou-se o canal ofi-
cial de engajamento de pessoas com 
os programas do UNICEF em diversos 
países. No mundo todo, voluntárias e 
voluntários estão apoiando suas co-
munidades com informação e ajuda 
direta, seguindo normas de segurança. 
O voluntário do Unicef Brasil também 
utiliza sua influência digital para demo-
cratizar o acesso à informação, falando 
sobre direitos de civis, políticos, sociais, 
democracia, direitos constitucionais e 
de cidadania em seus canais digitais. 
Recentemente, Wagner, Estagiário da 
Justiça Federal publicou um artigo 
abordando a participação sociopolíti-
ca, ativismo negro e o direito ao voto. 
Em meio à pandemia do novo corona-
vírus, o UNICEF busca adolescentes e 
jovens que atuem ativamente nas re-
des sociais enfrentando notícias falsas 
e promovendo os direitos de crianças 
e adolescentes. “No Brasil, a nossa pri-
meira aposta é enfrentar as fakes news 
com a ajuda de voluntários. A informa-
ção baseada em evidência científica 
tem sido sistematicamente afetada por 
notícias falsas, principalmente neste 
momento de emergência de saúde, o 
que acaba atraindo o engajamento das 
pessoas pelos motivos errados. Todos 
perdem com isso, incluindo as crianças 
e os adolescentes, que acabam tendo 
seus direitos desprezados”, explica o 
coordenador do programa de voluntá-
rios do UNICEF no Brasil, Rafael Medei-
ros.
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Aguapé

MEU JARDIM

Essa semana fiquei bem feliz com a planta que flores-
ceu em meu lago. Foi uma linda floração de meu Agua-
pé. Seu nome científico é Eichhornia crassipes. É uma 
espécie de planta aquática da família Pontederiaceae, 
conhecida pelos nomes comuns de jacinto-de-água 
e aguapé. A espécie é originária das massas de água 
doce das regiões tropicais quentes da América do Sul, 
com distribuição natural nas bacias do Amazonas e do 
Rio da Prata. 

É utilizada em fito remediação e como planta medici-
nal, fertilizante de solos e planta ornamental, embora 
seja considerada uma perigosa espécie invasora nas 
regiões tropicais e subtropicais.
O Aguapé é uma planta aquática (hidrófito) flutuan-
te, perene, com caules vegetativos muito curtos, folhas 
largas.

As flores crescem tipo espiga, com 8-15 flores visto-
sas, com coloração rosada a lilás ou azul-celeste e uma 
mancha amarela no lóbulo superior do perianto, que 
parece uma pincelada de tinta. O cálice apresenta 6 
pétalas desiguais. 
O fruto é uma cápsula de 1,5 cm de comprimento, com 
numerosas pequenas sementes. Cada planta pode pro-
duzir milhares de sementes em cada ano e as semen-
tes mantêm-se viáveis por mais de 28 anos.

MEU 
JARDIMJARDIM
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São Pedro da Aldeia - (Rua do laboratório Schirley)

(22) 33084790 ou (22) 988743061
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SAQUAREMA 
PREFEITURA INICIA OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO NO JARDIM 
IPITANGAS

REGIÃO

A Prefeitura de Saquarema iniciou as 
obras de drenagem e pavimentação 
no bairro Jardim Ipitangas. Parte inte-
grante do programa “Saquarema Não 
Para”, as intervenções vêm sendo rea-
lizadas pela Secretaria Municipal de In-
fraestrutura e contemplam 4 quilôme-
tros de vias no bairro. Nesta primeira 
etapa, as equipes estão trabalhando na 
implantação do sistema de drenagem, 
importante para evitar alagamentos na 
região. Em seguida, será executado o 
preparo do solo para a pavimentação 
da via.
Além da drenagem e do asfaltamento, 
o programa prevê a urbanização e ins-
talação de iluminação de LED, capaz 
de proporcionar mais luminosidade, 
eficiência e segurança. Há muito aguar-
dadas, as obras resultarão na melhoria 
da qualidade de vida dos moradores da 
localidade.
O bairro Jardim Ipitangas pertence 
ao segundo distrito de Saquarema e 
é uma das localidades mais ao leste 
do território municipal, fazendo limite 
com o município de Araruama. Além 
das obras ora iniciadas, outras estão 

sendo realizadas no local: “Demos iní-
cio à construção da Unidade Básica de 
Saúde do Jardim Ipitangas, que levará 
atendimento de qualidade à popula-
ção da região. Além disso, o bairro terá 
uma nova ponte no Canto do Rio e no-
vas unidades de educação”, informou a 
Prefeita Manoela Peres.
O Programa Saquarema Não Para foi 
lançado pela Prefeitura no ano de 2021 
e prevê a drenagem e pavimentação de 
mais de 140 quilômetros de ruas e es-
tradas da cidade. Também há projetos 
para a construção de pontes e passa-
relas em diversos bairros. As obras do 
programa serão executas até o ano de 
2024 e tornarão o município mais re-
ceptivo, em termos de infraestrutura, 
para receber diversos tipos de investi-
mentos.
O andamento das obras públicas em 
Saquarema pode ser acompanhado no 
site oficial do município, no endereço 
saquarema.rj.gov.br, bem como nas re-
des sociais (Facebook, Instagram, You-
Tube e Twitter).
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QUER QUE SUA 
EMPRESA APAREÇA NA 

ALDEIA MAGAZINE?

ANUNCIE COM A GENTE

(22)99983-6366
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Roberto José da Rocha Neto (Netto) 
 
Natural de São Luis, Maranhão e morador 
da cidade de Niterói - RJ. Formado em 
Gravura pela Faculdade de Belas Artes da  
U.F.R.J. Desde a juventude já demonstra-
va pendor para o desenho de humor, no-
tadamente o cartum e a charge. Em 1983 
venci um concurso promovido pelo antoló-
gico periódico carioca O PASQUIM, jornal 
onde, inclusive, publiquei com regularida-
de. A partir daí passei a participar de to-
dos os salões de humor de que tinha no-
tícia. E dessa forma, venci alguns deles, 
como os de Piracicaba, SP, Volta Redonda, 
RJ, Canindé, CE, Ribeirão Preto, SP e o In-
ternacional Carioca, RJ, para citar alguns. 
A partir daí passei a ilustrar li-
vros, e revistas e a fazer exposi-
ções e promover eventos em escolas. 

NETTO

Já fiz exposições de desenho de humor 
em Campos, Niterói, Umuarama, Cascavel, 
Londrina e fui convidado para fazer ou-
tras em Fortaleza CE, Teresina PI, Tutóia 
MA, mas a pandemia fez com que esses 
eventos fosse adiados. Atualmente es-
tou desenhando para 3 jornais e dois si-
tes pelo Brasil. Mais recentemente estou 
desenhando para a revista Notícia de São 
Pedro da Aldeia, o que muito me honra. 
É minha intenção fazer um livro de hu-
mor, com os desenhos que eu pu-
blicar na revista. E pretendo que a 
noite de autógrafos seja na Casa de Cul-
tura de São Pedro D’Aldeia, em um even-
to concomitante com uma exposição a 
ser feita naquele super charmoso espaço.  
Esse é um resumo da vida e das intenções 
desse seu cartunista.

COLUNISTA
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As constantes evoluções da informa-
ção do mundo globalizado tem trazido 
grandes curiosidades que nos fazem 
refletir sobre o valor do posicionamen-
to jovem mediante a temas tão impor-
tantes como política. Sem embargo 
dos diferentes problemas que ame-
drontam a humanidade, é importan-
te ressaltar que eles continuarão per-
sistindo se não forem resolvidos hoje 
pela comunidade que enfrenta ele. 
Haja vista pelo não comprometimen-
to com o ambiente que está inserido 
ou pela baixa valorização das princi-
pais demandas que o Brasil possui.  
 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) di-
vulgou que a população jovem entre 
16 a 29 anos representa 27% do elei-
torado nacional e que essa porcenta-
gem foi determinante nas eleições de 
2020. Em uma palestra ao TEDx Mor-
ro Da Urca, Luciane Coutinho, criadora 
do movimento de impacto socioam-
biental ‘Livmundi’ disse que para inse-
rir uma cultura anti-desigual no Brasil 
é necessário fortalecer quem sempre 
foram os principais agentes de trans-
formação do mundo, os jovens. Dian-
te disso, podemos reforçar a força 
que a comunidade jovem possui ante 
a momentos tão decisivos de nossa 
história, como a eleição presidencial.   
 
Malala Yousafzai, jovem paquistanesa, 
foi a pessoa mais jovem a receber o 
Prêmio do Nobel da Paz após denun-
ciar o abuso dos talibãs com as meni-
nas de sua idade que eram proibidas 
de ir à escola.  Nesse sentindo, é pos-
sível adaptar esse cenário a realidade 

COLUNISTA

A IMPORTÂNCIA DO 
PROTAGONISMO JOVEM 
NAS ELEIÇÕES DE 2022

POR ALEX TERRA

Técnico em Administração, 
Parlamentar Juvenil por São 

Pedro da Aldeia, 
Empreendedor Digital, 
Criador de Conteúdo 

Sociopolítico, Membro da 
Comissão OAB Vai à Escola e 

ECA, Ativista Social pela 
Educação e Diretos das 

Crianças, Jovens e 
Adolescentes.
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enfrentada por diversos brasileiros, seja 
por questões educacionais, ambientais 
ou econômicas que tanto importunam 
o ambiente que estamos inseridos e 
também nossas vidas. Nesse âmbito 
observa-se a necessidade de se posi-
cionar como eleitor como forma de 
reivindicar nossos direitos e lutar pe-
las questões sociais que nos afetam.  
 
É indubitável, portanto, que as comu-
nidade jovem comece a pensar sobre 
a lugar na qual está inserido com pen-
samento de transformação. Ademais, 
é importante fomentar a conscientiza-
ção sobre a emissão do título de elei-
tor para as pessoas não obrigatórias 
– adolescentes de 16 a 17 anos – a fim 
de garantir uma adesão aos votantes 
dessa faixa etária a fim de garantir um 
futuro melhor e um mundo mais cons-
ciente de seus direitos. Resta saber se, 
seria possível garantir a legitimidade da 
população votante dos jovens e ado-
lescentes brasileiros e assim findar o 
pensamento de não valorização da for-
ça do protagonismo juvenil no Brasil.

99

Aldeia
                       Magazine



Prefeitura de Cabo Frio 
capacita comerciantes para 
utilização da Moeda Social 

Itajuru

A Prefeitura de Cabo Frio e o Institu-
to E-Dinheiro vão promover nesta se-
gunda (7) e terça (8) uma rodada de 
palestras sobre a Moeda Social Itajuru. 
O encontro será voltado para os co-
merciantes pré-inscritos para receber 
o programa de transferência de renda 
em seus estabelecimentos. Atuantes 
na nova área a ser contemplada, os 
empreendedores da região de Monte 
Alegre I, Porto do Carro, Boca do Mato 
e adjacências, interessados em rece-
ber a Moeda Social, participarão do 
encontro.

Além de tirar dúvidas, o encontro vai 
proporcionar aos comerciantes conhe-

cer um pouco mais o aplicativo que 
permite os pagamentos e transações 
comerciais. Na ocasião, haverá a habi-
litação do sistema nos smartphones de 
cada representante.

A secretária de Assistência Social, Nil-
za Miquelotti, destaca a importância do 
encontro.

“É muito importante que os comer-
ciantes compareçam nestes encontros, 
pois a equipe do Instituto E-Dinheiro 
Brasil estará presente para explicar as 
funcionalidades do aplicativo do ban-
co comunitário e dirimir possíveis dúvi-
das”, disse.
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FAÇA-NOS UMA VISITA
📍RUA SILVA JARDIM, 790. NA PRAÇA DO BAIRRO CAMPO REDON-

DO, SÃO PEDRO DA ALDEIA.
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DE REPENTE 15

COLUNISTA

Eloise Gomes
  
(Laranjeiras, RJ, 06/03/2007) é estudante 
do Colégio Pensi – Cabo Frio - RJ e escri-
tora mirim, tendo em sua jornada partici-
pado de Antologias Poéticas no Brasil e 
em Portugal. É membro honorário da ALA-
CAF - Academia de Letras e Artes de Cabo 
Frio; Neo-Acadêmica na Academia Lumi-
nescence da Devoção às Artes e Letras 
- Sucursal Brasil e é membro do Rotaract 
Distrito 4751 Cabo Frio · parceiro do Ro-
tary Internacional. Também recebeu alguns 
títulos:  Miss Iguaba Grande 2018, Miss Rio 
de Janeiro 2019, Soberana da Beleza Con-
tinental 2020 e Embaixadora do Meio Am-
biente de Iguaba Grande 2020. Tem como 
objetivo em sua carreira levar a cultura, 
em forma de arte, assim como ampliar o 
ativismo dos jovens comprometidos em 
criar um futuro melhor. Eloise gosta de ler, 
escrever e experimentar novos desafios e 
deseja ser uma grande escritora e influen-
ciadora de sucesso.

O baile de debutantes é uma tradição 
muito comum na América Latina, ten-
do se originado no México. Trata-se de 
um rito de passagem no qual as meni-
nas são submetidas ao completarem 15 
anos. Nesta ocasião pede-se uma linda 
festa de comemoração, onde a ado-
lescente é apresentada oficialmente à 
sociedade, passando a frequentar reu-
niões sociais, usar roupas mais adultas 
e ganhar permissão para namorar. É no 
momento da valsa da meia noite que 
ocorre a representatividade da menina 
que ficou para trás. Nasce uma mulher.
A real intenção por trás desses bailes 
era de arranjar bons pretendentes para 
as moças, que carregavam nas costas a 
missão de perpetuar boas alianças en-
tre as famílias nobres. Felizmente, com 
o tempo, isto mudou bastante.
 Diante dessas informações, eu 
pergunto: e se a menina não quiser fes-
ta de 15 anos? E se ela não quiser se 
transformar nesta mulher apenas em 
uma noite, como num conto de fadas? 
Na minha opinião esta idade é extre-
mamente simbólica e nada mais. As 
mudanças são internas e acontecem a 
cada dia, gradativamente. Não quero 
pular etapas. Não quero avançar o si-
nal. Tudo a seu tempo. Não é esta a fra-
se que deveria ser? Logo, qual a razão 
de ser apresentada para a sociedade? 
Não preciso que me apresentem, eu 
mesma o faço. 
 Fiz algumas reflexões e descobri 
que amadureci ao longo de algumas 
velinhas apagadas. Aprendi e aprendo 
a cada dia: vivendo, observando, lendo, 
escutando conselhos, ouvindo relatos 
reais sobre a vida e a experiência das 
pessoas. Mas a verdade mesmo é que 
descobri que foi na troca com as ou-
tras pessoas, no convívio do dia a dia, 
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na doação, no olhar para o outro, isto 
é, na empatia, que cresci e me desco-
bri. Neste lugar único comemorei todos 
os meus aniversários, sem exceção. E a 
cada um deles, um presente indescrití-
vel.  Descobri que o importante é você 
se sentir bem com você mesma, cui-
dando de você e dos que lhe rodeiam, 
realizando todos os desejos. E o mais 
importante, sendo você mesma! E se 
pararmos para observar, as mudanças 
acontecem a vida toda independente-
mente da idade.
Concluo que não preciso de festa de 15 
anos para ser menos ou mais feliz. Nem 
preciso valsar com meu pai usando um 
vestido branco e luvas compridas pois 
imagino que ele nem saiba dançar uma 
valsa, e isto também não é relevante. 
Para que trocar sapatos baixos por al-
tos? Isto eu também já faço e há muito 
tempo. Símbolo de nobreza, sério isso? 
Nobreza é a do coração! E o ritual de 
passagem da boneca para uma mais 
jovem? Minha madrinha tem quase 50 
anos e ganhou uma Barbie de presente 
de natal. Não entendo mesmo. Tudo é 
convencionado. E eu não sigo conven-
ções, porque sou irreverente e única. 
Dizem que 15 anos só se faz uma vez. 
E os outros não? E que cerimonial de 
debutantes é puro glamour. Para mim 
glamour significa ter saúde, capaci-
dade, inteligência, poder estudar num 
colégio da minha escolha, ter excelen-
tes professores e mestres, que engran-
decem o meu espírito e elevam o meu 
coração. Glamour é ter amigos de ver-
dade que vão ao shopping, ao cinema, 
à praia e até ao McDonald’s. Glamour 
é ter pessoas que não são consanguí-
neas, mas capazes de fazer o impossí-
vel só para te ver sorrir. Glamour é ser 
feliz com o pouco que temos. Glamour 
é ter perdido um avô e nem ter conhe-

COLUNISTA

cido o outro e a vida lhe oferecer um de 
bandeja. Glamour é ter uma avó mara-
vilhosa que mesmo de longe vibra pelas 
suas conquistas e envia um bom dia no 
seu WhatsApp fazendo toda a diferen-
ça. Que move o mundo para fazer um 
bolo gigante em forma de livro com um 
poema, independente de quantos anos 
você esteja completando. Glamour é 
ter a oportunidade de fazer amigos de 
várias idades e perpetuar ao longo dos 
anos. Glamour é poder com a ajuda da 
sua mãe decidir sobre a sua própria 
vida! É saber que ela estará sempre do 
seu ladinho se você acertar ou errar. E 
você, sabe o que é glamour?
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DESTAQUE

Venha conhecer o 
Empreendimento Residencial 
Aldeia das Asas em São Pedro 

da Aldeia
Venha morar no coração da Região 
dos Lagos, perto de praias lagunares 
maravilhosas e a 10 minutos das praias 
mais bonitas do litoral brasileiro. No 
Residencial Aldeia das Asas em São 
Pedro da Aldeia você encontra unida-
des com 2 quartos com suite Pronto 
pra morar! Total infra, piscina, quadra, 
salão festa, cine e gourmet, academia, 
bicicletário, parquinho, 2 elevadores, 1 
vaga de garagem. 

Forma do financiamento:

Caixa Economica financia até 90 por 
cento do valor do Imóvel dependendo 
da renda (Sujeito a aprovação).

Entradas à partir de 10% do valor. O fi-
nanciamento inicia o pagamento à par-
tir da entrega das chaves. Durante a 
obra apenas a taxa da obra.

Taxas de Registro no ato da assinatura 
do contrato do financiamento da Caixa 
Economica em torno de 11 mil, incluem 
RGI, ITBI, taxa de abertura de Credito 
da Caixa Economica, certidoes, etc.

Entre em contato pelo telefone (21) 
99987-1950 Mário Jorge
Rua Rosa Aranha , Centro , São Pedro 
da Aldeia
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RESENHA FILME CRUSH À 
ALTURA 2

É difícil ver uma continuação me-
lhor que o primeiro filme, princi-
palmente sendo filme original da 
Netflix (opinião minha). Porém 
Crush à Altura 2 é uma exceção boa. 
 
Jodi após seu discurso no baile 
do primeiro filme se torna popular 
na escola e ganha confiança para 
se inscrever no musical da escola. 
 
No entanto nessa nova fase ela 
acaba deixando de lado seu na-
morado Duck e vai ter que redes-
cobrir seus valores e prioridades. 
 
O enredo fala sobre autoco-
nhecimento, reciprocidade, 
amor próprio, término, amiza-
de, família, ansiedade, escolhas 
que levam ao amadurecimen-
to. Tudo de forma gradual e di-
gamos até leve. Recomendo! 
 
E mesmo quem não assistiu o 
primeiro filme (que tem rese-
nha aqui) vai conseguir enten-
der pois tem vários flashbacks. 
 
 
Você já assistiu? O que achou? 
Fonte: Querido Jeito.

Redes sociais: 
Instagram: 
https://www.instagram.com/na-
thleitora/ 
 
https://www.instagram.com/es-
critoranathaliadoamaral/ 
 
YouTube: 
https://youtu.be/O8aTZ8Ci6F8 
 
Facebook: 
https://m.facebook.com/
Nathleitora/?ref=bookmarks 
 
Skoob: 
https://www.skoob.com.br/usu-
ario/5707711

COLUNISTA

POR NATHÁLIA DO AMARAL
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A Secretaria da Mulher e do Idoso rea-
lizará na próxima terça-feira (08), uma 
ação em comemoração ao “Dia Inter-
nacional da Mulher”, na praça do INEFI, 
das 13h às 16h.

O evento tem apoio das secretarias de 
Lazer e do Esporte, Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Renda, Segurança e 

REGIÃO

Ordem Pública e Saúde. No local serão 
realizados:

- Corte de cabelo (Mulher e Criança);

- Aferição de pressão e glicose;

- Agendamento para documentos de 
Identificação e certidões com a presen-
ça do Detran;

- Isenção de taxa para retirada de cer-
tidões através da Fundação Leão XIII;

- Varal Solidário do Projeto Renascer 
da Secretaria da Mulher e do Idoso;

Búzios comemora “Dia 
Internacional da Mulher” 
com evento na praça
do INEFI
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- Ceam e Patrulha Maria da Penha da 
Guarda Municipal;

- Cras e Creas;

- Balcão de Empregos com vagas des-
tinadas as mulheres;

- Aulão de Ginástica em parceria com a 
Academia em Foco;

- Presença de Associações e Movimen-
to de Mulheres;

- Cadastro de Idosos para o novo Cen-
tro de Convivência do Idoso.
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“Que as suas conversas sejam sem-
pre agradáveis e de bom gosto, e que 
vocês saibam também como respon-
der a cada pessoa!” (Colossenses 4.6)  
 
“Ou você se garante ou a língua der-
ruba você”, esse é o mais novo slogan 
(frase de efeito) de um famoso cur-
so de idiomas. Quando a li pela pri-
meira vez em um outdoor, lembrei do 
poder que realmente a nossa língua 
tem quando falamos, independen-
te de qual idioma seja, o importante 
para a nossa reflexão é de quem fa-

O PODER DA LÍNGUA 

Por Edu Moreira

COLUNA DO EDU

COLUNISTA

lamos, o que falamos e como falamos. 
A Bíblia trata esse assunto atribuindo 
a ele grande importância, vamos ver?  
  
“Se você não quer se meter em dificul-
dades, tome cuidado com o que diz”. 
(Provérbios: 21.23).
  
 
“Quando o tolo fala, ele causa a sua 
desgraça, pois acaba caindo na arma-
dilha das suas próprias palavras”. (Pro-
vérbios. 18.7) 
 
 
  
 
“O ser humano é capaz de domi-
nar todas as criaturas e tem domina-
do os animais selvagens, os pássa-
ros, os animais que se arrastam pelo 
chão e os peixes. Mas ninguém ainda 
foi capaz de dominar a língua. Ela é 
má, cheia de veneno mortal, e nin-
guém a pode controlar”. (Tiago 3.7,8)  
 
  
 
O Capítulo 3 de Tiago e parte do capí-
tulo 4 discernem sobre o poder da lín-
gua em fazer o mal e o bem, abençoar 
e amaldiçoar “de uma mesma boca 
procede bênção e maldição”. Este é o 
momento certo para nos avaliarmos e 
chegar à conclusão se temos feito bom 
ou mal uso da nossa língua .
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O Mistério dos 
Clark

Aproveite essa na oferta na Livra-
ria da Aldeia. 

Por: R$ 29,99

Acesse o link e confira - livraria-
daaldeia.meloja.com.br
Ou compre pelo WhatsApp (22) 
99983-6366, através do pix.

Sarah, uma jovem natalense e sua 
família vão morar nos Estados 
Unidos com a expectativa de ter 
uma vida melhor e seus sonhos 
realizados. Ao chegarem são bem 
recebidos pelos vizinhos, os Clark. 
Mas com o passar do tempo, se-
gredos são revelados. 

Escritora: Nathalia Laryssa Ama-
ral

ISBN: B07X9VDNZN

1ª Edição - Ano: 2019 

Páginas: 78

Idioma: português

Leia Também:
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Aldy Ferramentas & Cia 
Ferramentas/equipamentos -  Ferramentas em geral

Parafusos & Itens p/ Marcenaria -  Abrasivos, Maquinas, EPI

(22) 2627-5237

Fale conosco no WhatsApp

(21) 98835-8819
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Acesse o site do Notícias de São Pedro da Aldeia e 
confira todas as edições.

www.noticiasdesaopedrodaaldeia.com.br

GOSTOU DA ALDEIA MAGAZINE?

115

Aldeia
                       Magazine



CIDADE

 ESCRITORA MAURA PONTES. EU DESEJO... FICAR - POR APE-
NAS R$ 38,50 EM NOSSA LIVRARIA VIRTUAL

NA HISTÓRIA, HELENA FOI CRIADA NA CIDADE GRANDE. FILHA DE PAIS RICOS, 
QUE PODIAM LHE DAR DE TUDO, ELA CRESCEU EM UMA FAMÍLIA CHEIA DE 

PRINCÍPIOS. AS CONVICÇÕES DE SEU PAI A AFASTARAM DE GUTO, QUANDO OS 
DOIS ESTAVAM VIVENDO O INÍCIO DE UM ROMANCE ADOLESCENTE. LONGE DE 
SEUS AMIGOS E DE SEU GRANDE AMOR, HELENA CONHECE ÍTALO, O FILHO DE 
UM GRANDE AMIGO DE SEU PAI, QUE A APRESENTA AO MUNDO DAS DROGAS. 

SUA VIDA, ENTÃO, VIRA UM INFERNO.  EM MEIO A TANTOS CONFLITOS E SOFRI-
MENTOS, HELENA REENCONTRA SEU GRANDE AMOR DO PASSADO E RECEBE A 

OPORTUNIDADE DE CONHECER O LADO BOM DA VIDA.
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CULTURA

ESCRITOR 

RENATO FULGONI

Olá, leitores! Sabe aquele sentimento, quan-
do queremos ver aquela pessoa toda hora? 
Aposto que muitos românticos pensaram no 
amor e outros pensaram na paixão. A amizade 
quando é verdadeira é assim. “O ROUBO 938” 
é uma aventura que conta a história de sete 
amigos que resolvem jogar tudo para o alto e 
roubar um carro-forte. 100 milhões de Reais em 
diamantes e uma fuga muito bem planejada. 
 
Você acredita que um crime pode ser perfeito? 
 
Tadeu é a mente que elaborou todo o plano 
e sem dar um tiro, ele e seus amigos embar-
cam numa fuga sensacional pelas estradas 
brasileiras. O escritor Renato Fulgoni convida 
a todos para conhecer essa aventura.  Acesse 

o Link na AMAZON  - https://www.amazon.
com.br/dp/B08MCM96QN

 Disponível em E-book na 

amazon.
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C O L U N I S TA

COLUNISTA

Juventude Aldeense
 com Wagner Muniz

DA EMISSÃO DE CHEQUES 
SEM FUNDOS AO CRIME DE 

ESTELIONATO
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De acordo com Fábio Ulhoa Coelho 
(2014), cheque é uma ordem de paga-
mento à vista expedida contra um ban-
co sobre fundos depositados na conta 
do emitente. Trata-se de uma ordem 
de débito emitida pelo titular da conta 
bancária, usado para que possa quitar 
um pagamento determinado, o cheque 
pode ser nominal ou ao portador. En-
tende-se por cheque de mesma praça 
aquele no qual foi emitido no mesmo lo-
cal onde deverá ser pago, tendo como 
prazo para apresentação o prazo de 30 
dias; e em praça diferente, como o pró-
prio nome diz, é em local diferente do 
pagamento e tem o prazo de 60 dias. 
 
Cheque Nominal é como um instru-
mento financeiro que traz o nome do 
beneficiário no qual irá receber o pa-
gamento, ou seja, da referida pessoa 
no qual possui a autorização para re-
ceber o dinheiro/pagamento. É pos-
sível depositar o cheque na conta do 
beneficiário em questão e, também, 
será possível receber na boca do cai-
xa. Já no Cheque ao Portador qual-
quer cidadão em posse do cheque 
poderá solicitar a então compensa-
ção do valor no banco corresponden-
te. Quero dizer que, quando o cheque 
é ao portador, significa que o nome 
do beneficiário não foi especificado 
no preenchimento das informações. 
 
Outrossim, o cheque é uma ordem de 
pagamento à vista, porque deve ser 
pago no momento em que é apresenta-
do ao banco pelo então beneficiário do 
dinheiro. Isso vale ainda que o cheque 
seja “pós-datado”, ou seja, é indicado 
uma data posterior. Em suma, isso signi-
fica que, ao passá-lo, o emissor dá uma 
ordem para o banco fazer o pagamen-
to de um determinado valor ao bene-
ficiário. Dado o exposto, compreende-
-se que se trata de um título de crédito 
e, consequentemente, um reconheci-
mento da dívida por parte do emitente. 
 

COLUNISTA

A emissão de cheques pré-datados 
sem fundos configura inadimplemento 
contratual, e não estelionato. O acu-
sado realizou compras e pagou com 
cheques pré-datados, os quais foram 
devolvidos por insuficiência de fun-
dos. De acordo com a 2ª Turma Crimi-
nal do TJDFT, não existem provas de 
que o réu agiu com dolo anterior e es-
pecífico de induzir as vítimas em erro 
para obter a vantagem ilícita, elemen-
to subjetivo do tipo penal estelionato. 
Além disso, os cheques dados em pa-
gamento foram pré-datados e o crime 
de estelionato mediante cheque sem 
fundos somente se tipifica quando os 
cheques são emitidos como ordem de 
pagamento à vista. Para os Julgado-
res, a fraude deve ter por fim o lucro 
ilícito e não o mero inadimplemento 

Wagner Muniz

Graduando em Direito 

(Universidade Estácio de Sá 

— RJ), Estagiário da Justiça 

Federal (TRF-2, SJRJ), 

Palestrante, Ativista Social 

pela Educação, Informação 

e Participação Sociopolítica 

Juvenil, Influenciador Digital 

e Empreendedor. Wagner é 

morador de São Pedro da 

Aldeia - RJ e atua em prol da 

Defesa dos Direitos Humanos 

de Crianças, Adolescentes e 

Jovens.
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REGIÃO

de obrigação, pois este, mesmo dolo-
so, é ilícito civil. Dessa forma, não há 
que se falar em ilicitude penal da con-
duta e sim em ilegalidade civil. (Acór-
dão n.º 817145, 20120110281924APR, 
Relator: SILVANIO BARBOSA DOS 
SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO 
DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data 
de Julgamento: 04/09/2014, publi-
cado no DJE: 09/09/2014. Pág.: 312) 
 
Ulhoa (2014) preceitua: “A emissão de 
Cheque Sem Fundos é tipificada como 
crime de fraude por pagamento de 
cheques (CP, art. 171, parágrafo 2°, VI), 
com pena de reclusão se 1 a 5 anos, e 
multa. Trata-se de crime na modalida-
de dolosa, não incorrendo em qualquer 
ilícito penal aquele que emite cheque 
sem fundos por culpa (por exemplo, 
com negligência no controle do saldo). 
O recebimento do cheque até o rece-
bimento da denúncia importa extinção 
da punibilidade. A fraude é o elemen-
to do tipo e deve ser comprovada”. 
 
A emissão de cheques sem fundo (art. 
171 §2º, VI, do CP) configura-se crime 
quando há fraude na conduta do agen-
te, quando essa prática dolosa é utiliza-
da de modo a obter vantagem patrimo-
nial em prejuízo alheio. A Súmula 246 
do STF elenca: “comprovado não ter 
havido fraude, não se configura o cri-
me de emissão de cheque sem fundos”, 
ou seja, para que seja caracterizado o 
crime é necessário a caracterização do 
elemento volitivo na esfera cognitiva 
do autor do fato. Para tanto, o delito de 
estelionato pressupõe sempre a má-fé 
do agente e não podendo ser tipificado 
na modalidade culposa, assim sendo, 
admite-se somente o enquadramento 
do crime em sua modalidade dolosa, 
de modo livre, consciente e voluntário. 
 
Nesse sentido, Fernando Capez (2016): 
“A fraude, portanto, reside no ato de o 
emitente fazer o beneficiário crer na 
existência de fundos suficientes em 

sua conta bancária para arcar com o 
pagamento prometido. Com o engo-
do, ele obtém a vantagem almejada, 
sem que realize a contraprestação pe-
cuniária exigida. Se o tomador do que 
tem conhecimento da ausência de 
fundos, não há que se falar em frau-
de configuradora do crime de este-
lionato. É o que ocorre na emissão de 
cheque pós-datado. O tomador não é 
induzido a erro. Ele tem plena ciência 
da ausência ou insuficiência de provi-
são de fundos. Caso apresente o che-
que antes da data acordada, o emi-
tente não incorrerá em crime algum”. 
 
Logo, a presença do dolo antecedente e 
a intenção de auferir vantagem econô-
mica patrimonial em desfavor da vítima 
caracterizam o delito de estelionato. A 
fraude deve ter por fim o lucro ilícito 
e não mero inadimplemento de obriga-
ção, para a configuração do crime de 
estelionato, é exigível que o agente em-
pregue qualquer meio fraudulento, in-
duzindo ou mantendo alguém em erro 
e obtendo, assim, vantagem ilícita para 
si ou para outrem, com a consequente 
lesão patrimonial da vítima. Se compro-
vada a inexistência de dolo/fraude, não 
se pode falar em crime na esfera pe-
nal, uma vez que o agente deverá agir 
de modo livre, consciente e voluntário. 
Portanto, não havendo comprovação 
da intenção “ab initio” do acusado de 
fraudar, o mero inadimplemento cons-
titui ilícito civil, não adentrando na es-
fera da fraude penal.
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 RIO DAS OSTRAS
Centro Oftalmológico 

completa primeiro ano de 
funcionamento

Desde a sua inauguração, em 1º de março 
de 2021, a unidade já realizou 4.845 aten-
dimentos com oftalmologista, 895 atendi-
mentos em especialidades e 777 cirurgias

Uma importante conquista para a popula-
ção e a Saúde Pública de Rio das Ostras foi 
a criação do Centro de Oftalmologia Nilton 
Gonçalves Marins que, no dia 1º de março, 
completou seu primeiro ano. Desde sua in-
auguração, em 2021, a unidade já realizou 
777 cirurgias de cataratas, 45 de pterígios 
(conhecido popularmente por “carne nos 
olhos” ou “carne crescida”) e uma de ca-
lázio (lesão inflamatória crônica, granulo-
matosa).

O Centro realizou 895 atendimentos em 
especialidades, entre os setores de Glau-
coma (285); Retina (381); Córnea (122) e 
Yag laser (107). Também foram realizados, 
neste primeiro ano, o tratamento com in-
jeção Intravítrea, no total de 148 aplicações.

Inaugurado em um período de dificuldades 
na área da Saúde, por conta da pandemia 
de Covid-19, a unidade instalada na Exten-
são do Bosque, em anexo ao Centro de 
Saúde, desde a sua criação atende até 40 
pacientes por dia. O seu funcionamento é 
de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.

A unidade foi estruturada de forma a ofe-
recer um serviço técnico de qualidade e 
humanizado à população. O Centro inclui 
atendimentos que não eram realizados na 
Rede Municipal de Saúde, reduzindo a ne-
cessidade de os moradores buscarem ser-
viços na rede conveniada em tratamentos 
fora do Município.

Para a responsável pelo Centro Municipal 
de Oftalmologia, Georgia Coelho Nogueira, 
a inauguração do Centro de Oftalmologia 
Nilton Gonçalves Marins, há um ano, em 
meio a pandemia, foi uma grande conquis-
ta para os munícipes.

“Com a inauguração do Centro Oftal-
mológico, nossa população não precisa 
mais ir para outra cidade receber atendi-
mento, realizamos cerca de 40 atendimen-
tos por dia”, contou.

Georgia, ainda ressaltou que o Município 
oferece um atendimento especial com o 
tratamento com Injeção Intravítrea.

“Os pacientes com Edema Macular ou De-
generação Macular relacionada à idade – 
DMRI recebem o tratamento com a injeção 
intravítrea, que não é contemplada pelo 
SUS, mas que o Município disponibiliza. 
Neste primeiro ano, foram aplicadas 148 
injeções. Realizamos, anteriormente, todos 
os meses, as tomografias em todos os pa-
cientes que irão realizar o tratamento com 
as injeções”, destacou.
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 Araruama 
Prefeitura entrega obras de 

asfalto e drenagem no bairro 
Pontinha

Araruama vem recebendo um ver-
dadeiro “banho de asfalto”. As ob-
ras estão em todos os 5 Distritos do 
município. 

Nesta quinta-feira,24, foi a vez do 
bairro Pontinha. A Prefeitura en-
tregou aos moradores as obras de 
drenagem e asfaltamento. 
Ao todo, foram mais de dois mil 
metros de pavimentação com dre-
nagem nas seguintes ruas: Medea 
da Motta, Barão de Ipanema, Rosas, 
Lírios, Margaridas e Edgar Menezes.

Os investimentos em infraestrutura 
oferecem mais qualidade de vida 
aos moradores da Pontinha, além 
de valorizar os imóveis e favorecer 
a mobilidade urbana. Esse é o com-
promisso da Prefeitura, levar ser-
viços de excelência  à população!

Vale ressaltar que a entrega das ob-
ras de asfalto e drenagem  no bairro 
Pontinha fazem parte das comemo-
rações pelo aniversário de 163 anos 
de Araruama.
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A eclosão da guerra Rússia x Ucrânia 
me fez lembrar um poema que compus 
em 2019. Nele, reflito não somente so-
bre uma guerra factual, concreta, mas 
principalmente na raiz de todo e qual-
quer conflito: a energia de guerra, de 
intolerância e de desamor. A base de 
todas as guerras, sejam elas armadas 
ou por meio de palavras, gestos e ati-
tudes. O constante espírito de disputa 
que reina em nossa sociedade, pleno de 
vaidades e egos aflorados. A ganância, 
o consumismo e a necessidade de ter 
mais e mais, como se a única maneira 

Luciana G. Rugani

“Cantinho das Ideias”

COLUNISTA

de se viver em paz fosse em meio a 
milhões de moedas, e, na busca cons-
tante de mais e mais dinheiro, também 
mais e mais poder, e um vale-tudo em 
prol disso. Passa-se por cima de rela-
ções, joga-se fora amizades que, por 
terem para ofertar apenas lealdade e 
sentimentos verdadeiros, são vistas 
como inúteis, já que não contribuem 
em nada para que se atinja esse ápice 
inatingível de mais e mais poder! As 
disputas por pontos de vista nas redes 
sociais, políticos vistos como infalíveis, 
quase deuses! A guerra movida pelo 
combustível do fanatismo de todas as 
espécies. 
Enfim, guerras são abomináveis e re-
velam o quanto a sociedade humana 
pouco evoluiu em termos de sabe-
doria e consciência do que realmen-
te deve ser valorizado nesse planeta. 
Sim, repugnamos a guerra armada que 
acontece lá na Ucrânia, mas reflita-
mos: estaremos, com nossas atitudes 
e palavras, e com os sentimentos que 
destinamos ao universo, contribuindo 
para essa energia de guerra? Vivemos 
o nosso dia a dia com diálogo, tolerân-
cia, aceitação das diferenças, ou rece-
bemos cada dia como uma oportuni-
dade para impormos nossas vontades 
e nossas ideias e para satisfazermos 
os desejos vaidosos de nossos egos 
inflados? Com certeza não devemos 
nos anular e nos calar. Muito pelo con-
trário. Precisamos estar atentos aos 
fatos que acontecem ao nosso redor, 
precisamos nos posicionar, opinar e 
agir, mas com uma boa pitada de equi-
líbrio, paciência, educação, respeito e, 
principalmente, amor pelo outro, seja 
esse outro uma pessoa ou um ser da 
natureza, farão toda a diferença. Ima-

A Guer ra
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“Cantinho das Ideias”
gina se cada um de nós emanasse uma 
energia mais plena de amor nos mais 
comezinhos atos de nosso cotidiano, 
como seria a egrégora mundial?
Um beijo, paz e luz pra vocês. Fiquem 
com meu poema:

A guerra

Povos em guerra,
Corações em guerra.
Cada semelhante,
Inimigo em potencial.
A guerra não está só lá fora,
A guerra não está só além.

O mundo bélico?
Coração bélico.
Amor?
Figura de retórica.
Sentimentos são ardis.
Relações?
Mapas estratégicos.

Todo o bem que se fez
Em um átimo se olvida.
E o ser,
Imerso em destruições,
Inimigo de si mesmo,
Afasta o bem,
Afasta o amor,
Afasta Deus.

E a cada queda,
Seu ego vibra.
Vinga,
Vitória!
Guerreia-se com mísseis,
Fuzis
Ou palavras.
Somam-se perdas.
Dores semeadas?
Vitórias alcançadas.

Seu ego o cega,
A cada dia torna-se nada,
A destruição que semeia
Esvazia sua essência.
Insatisfação,
Falsas alegrias,
Um certo cansaço de tudo.
Porém nada o faz despertar
E enxergar sua triste doença crônica
De não saber amar.

Luciana G. Rugani, 8/1/2019
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Fundada em 1809 e 
oficializada como Polícia 
Militar em 1969, a PM 

coleciona atos de bravura e feitos 
heróicos. Bem como várias baixas 
sem que a sociedade se dê conta 
ou a devida importância, segundo 
o pensamento errôneo de que se 
estão nessa profissão, correm esse 
tipo de risco. Isso é fato.. Mas o que 
mais  se tem notícias na PM, é de 
corrupção, racismo, assassinatos 
e outros crimes. A ponto de cerca 
de 20 policiais de um mesmo 
batalhão (o sétimo) serem presos. 
  Mas como a PM, a guardiã 
e protetora da sociedade 
chegou nesse nível? 

Ilton Santos

PERGUNTAS À POLÍCIA 
MILITAR

COLUNISTA

Onde e quando ela se perdeu? 
Quando alguns membros 
começaram a se associarem 
com o crime organizado a ponto 
de receber propina de alguns? 
 Por que a maioria dos que 
são expulsos viram milicianos?  
 Por que ao perceberem uma 
atitude suspeita atiram primeiro?  
Qual o critério correto de 
uma abordagem policial? 
Por que o pressuposto de que se é 
negro, provavelmente é bandido? 
Por que a conduta muda de acordo 
com a condição social do suspeito? 
Quais são os critérios 
pra definir um suspeito? 
  São perguntas que dez entre dez 
cidadãos  faria a Polícia Militar se 
pudesse. Ao que me parece, não há 
uma resposta simples e nenhuma 
autoridade teria coragem de 
respondê-las. Enquanto isso, 
vamos nos escandalizado  e nos 
revoltando diante dos absurdos 
episódios envolvendo a Polícia 
Militar nos Estados  que atuam. 
Umas mais, outras menos, mas 
sempre deixando a desejar. Há 
quem defenda a sua extinção, 
outros a sua reestruturação e 
investimento. E a questão social 
continua. Onde vai parar e o que 
se fará com a Polícia Militar?
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Micheli Doces e Salgados
A inspiração da nossa produção sempre foi e sempre será Você 
Cliente.Endereço: Rua Arnaldo santos 189, Centro, São Pedro da 

aldeia.
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Top Beauty Esmaltes- Um Rosa 
Choque lindo

“Prevenir é um ato de amor com 
você, com seu corpo e com todos 

que te amam.”

Maria Pomposa - Cores lindas & 
com o melhor preço, só aqui na 

Show Beleza! 
@mariapomposa

Depimiel - Creme depilatório 
com camomila acompanha es-
ponja e espátula, age durante 
o banho! Os produtos ideias 
para sua depilação e com o 
melhor preço, você encontra 

só aqui na Show Beleza!

Tracta lançamento!! - Hidratante 
para mãos & Hidratante Corporal

.Repost @tractafarmaervas
Atendimento on-line e funciona-

mento da loja:
-SEG à SEX 09h às 19h

-SÁB 09h às 18h

Gllendex - Pó descolorante Profis-
sional, O produto que você pre-

cisava! Fragrância suave.
Enriquecido com proteína da seda. 
- produtos disponíveis nas lojas de 

São Pedro & Cabo Frio

Gllendex - Linha In Volve- O 
produto que você precisava! 

Indicado para cabelos resseca-
dos ou coloridos linha com 

proteção da sua cor!
produtos disponíveis nas lojas 

de São Pedro & Cabo Frio .

(22)99281-1048

132

Aldeia 
                      Magazine



PEÇA AGORA!          (22)99281-1048

A linha Fusion é ideal para re-
construção instantânea. Além de 
deixar os fios macios e prevenir 

danos futuros! Para até 95% mais 
resistência à quebra, Fusion re-

constrói instantaneamente a fibra 
capilar.

Wella Invigo Nutri-Enrich
É ideal para cabelos secos, 

ressecados ou quimicamente 
tratados. Possui goji berry na 

composição, tem o poder de hi-
dratar e nutrir os fios.

Com fórmulas ricas em óleos 
de camélia, macadâmia e 

abacate, vitamina E e extrato 
de chá branco, –Oil Reflections 

devolve aos cabelos toda a 
luminosidade e a maciez que 

tanto amamos! Cabelos hidrat-
ados já 

Não poderia faltar para nossas 
cacheadas né 

Essa linha é incrível !
Possui extrato de açaí , manteiga 

de oliva e óleo de coco

Quem aí está no projeto rapunzel? 
Corre pra cá e garanta essa linha 

incrível , ela auxilia no crescimento 
saudável dos cabelos , reduzindo 
quebra e aumentando a massa 

capilar 

Quem aí conhece essa linha 
incrível? Quem já usou , nos 

conte sua experiência produtos 
disponíveis nas lojas de São 

Pedro & Cabo Frio .

Atendimento on-line e funcionamento da loja - Segunda à sexta de 09hs às 19hs
Aos sábados de 09hs às 18hs

Delivery
Segunda à sexta pedidos até as 16hs - Aos sábados até as 15hs

Whatsapp:(22)9 9281-1048 São Pedro da Aldeia
(22)9 9219-6369 Cabo Frio
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As mulheres assumem 
responsabilidades desde a infância, 
quando se veem obrigadas a ajudarem 
nas tarefas das suas casas junto com 
as mães enquanto os irmãos brincam 
despreocupadamente.

 É exigido delas o desenvolvimento 
de várias habilidades inclusive o de 
reprimir suas emoções, mas gosto de 
pensar que essa exigência imposta 
pela cultura desenvolveu também uma 
perspicácia, nos tornando mais fortes, 
resilientes, e determinadas. 

Com a necessidade de encarar o 
mercado de trabalho essa perspicácia 
nos fez alcançar lugares inimagináveis 
aos olhos até mesmo dos familiares 
que nem sempre entendem o motivo 
de tamanha determinação e dedicação. 
Mas não é tão fácil quanto parece, para 
conquistar algo a mulher tem que estar 
sempre protestando. E graças a esses 
protestos podemos desfrutar de várias 
conquistas. 

• Desde 1827 a mulher pode ter 
acesso a escola. 

• A partir de 1879 o direito de 
frequentar uma faculdade e hoje 
somos maioria na educação superior 
de acordo com o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP). 

• O direito ao voto veio muito 
tempo depois, em 1932. 

• A criação do Estatuto da Mulher 
Casada em 1962, foi mais uma conquista 
importantíssima permitindo que 

A mulher e sua vida 
protestos

CIDADE

mulheres casadas não precisassem 
mais da autorização do marido para 
trabalhar. A partir de então, elas 
também passariam a ter direito a 
herança e a chance de pedir a guarda 
dos filhos em casos de separação. 

• No ano de 1977 foi aprovada a 
lei do divórcio,

• Em 1979 o direito a prática do 
futebol, um decreto da Era Vargas 
que estabelecia que as mulheres 
não podiam praticar esportes 
determinados como incompatíveis as 
“condições de sua natureza”. 

• Em 1988, o primeiro encontro 
nacional de mulheres negras.

• Em 2006 foi sancionada a 
Lei Maria da Penha para combater a 
violência contra a mulher.

• Só em 2015 a Constituição 
Federal reconheceu o feminicídio 
como crime de homicídio.

• A partir de 2018 o assédio 
sexual passa a ser considerado crime 
no Brasil.

Apesar de tantas conquistas a 
mulher continua protestando, e este 
protesto começa dentro da própria 
casa quando pede ajuda ao parceiro 
no cuidado com os filhos e por vezes 
é ignorada. Continua protestando 
por um tratamento mais empático 
na delegacia de polícia ao solicitar 
um registro de ocorrência porque 
denunciar não é uma tarefa fácil. 
Continua protestando diariamente 
contra os comentários desrespeitosos 
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RAQUEL CARVALHO  
ADMINISTRADORA 

CONSULTORA EMPRESARIAL 
TUTORA ACADÊMICA

CIDADE

dos chefes, colegas de trabalho, 
vizinhos e até mesmo de familiares 
inconvenientes. Continua protestando 
quando precisa estudar constantemente  
para provar conhecimento e conquistar 
seu espaço com um salário mais justo. 

Continua protestando  incessantemente 
pelo direito de ir e vir a pé, em um 
transporte público vazio ou lotado, de 
carro independente do horário sem 
medo de ser incomodada. Continue 
protestando!
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Sã
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de
iaSabe aquela impressão de estar no paraíso? Foi o que eu senti 

ao pisar nas areias da Praia Ponta dos Cardeiros em São Pedro 
da Aldeia.

Como Conheci?
A praia é uma das mais afastada do Centro de São Pedro da 
Aldeia e está localizada dentro de uma propriedade particular, 
por esse motivo atrai um número bastante restrito de visitantes. 
No último final de semana de fevereiro 2022, resolvi levar minha 
família para conhecer as belezas naturais do local. Eu já havia 
passado pelo local, em uma caminhada, porém, nunca havia 
ficado no local. Entrei com minha esposa, minha filha e namoro, 
pela trilha que tem início na Praia do Sudoeste, bem ao lado da 
entrada da propriedade da Fazenda Roberto Marinho. 

Caminhada
São cerca de 1,2 Km andando (apenas uma estimativa, já que 
nessa caminhada não utilizamos nenhum recurso para medir 
a distância). Durante a caminhada, existem diversos locais 
instagramáveis e com uma paisagem belíssima. A vegetação é 
bem conservada, pude observar diversas espécies de Bromélias, 
Aroeiras, Cactos, coqueiros e Casuarinas.

Praia
É o lugar perfeito para quem está em busca de sossego, 
contato com a natureza e belas paisagens. A praia abriga águas 
cristalinas e mornas, com areias brancas e conchinhas por toda 
sua extensão. 

Gastronomia
No local não possui nenhuma estrutura de vendas de alimentos, 
nem vendedores. Para comprar alimentos e bebidas, indico os 
restaurantes e quiosques da Praia do Sudoeste, ou na Praia da 
Baleia. Melhor levar sua comida e água (e no final, recolha seu 
lixo e leve embora).

Acesse nosso blog e conheça os locais que visitamos.

PRAIA PONTA DOS 
CARDEIROS
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Roupas e artigos 
esportivos é na 

loja SPA Fitware 
em São Pedro da 

Aldeia
Compre roupas fitness em São Pedro 
da Aldeia na SPA FITWEAR - Lá na 
academia Prime (Entrada pela fren-
te da loja). Rodovia RJ 140 nº: 111 loja 
02 - Nova São Pedro - Antes do Su-
permercado Costa Azul.  Whatsap: 22-
997038443 - Instagram : @fitwearspa  
- Aceitamos cartões.  Lá você encon-
tra a roupa ideal para a sua caminha-
da, malhação e a prática de esportes 
com elegância,  conforto e qualidade!  

Atendimento com atenção aos nossos 
clientes. Temos o diferencial em quali-
dade para lhe atender!  Não se arrepen-
da comprando em lojas não especia-
lizadas fitness. O corte fitness requer 
medidas que irão valorizar você e seu 
corpo. Temos também multimarcas fit-
ness;  Adidas, NIKE, Speedo, Leffort, 
Rainha, Orbis, e outras confecções dos 
polos de moda fitness. Consulte nosso 
vendedor e nosso Instagram.

REGIÃO
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Nascida em Cabo frio, RJ, comecei a 
cantar em casa aos 6 anos de idade e 
tenho 27 anos de idade nascida dia 22 
de novembro de 1993, criada em São 
Pedro da Aldeia onde passei a maior 
parte da minha vida, outra parte em BH 
para me dedicar aos estudos e na vida 
noturna. Embalei noites belorizontina 
em pubs e com muito sertanejo de 
universitário e de viola. Canto na igreja 
Matriz de São Pedro da Aldeia e na 
noite calorosa da cidade trago um 
pouco da cultura mineira, mas nunca 
esquecendo do orgulho de ser carioca 
da cidade maravilhosa.

O furacão da região dos Lagos está de 
volta e promete não deixar ninguém 
parado. Cantora e compositora 

Traz nas músicas às experiências que 
teve na vida levando muita alegria e 
animação, dança e muito mais. Vale 
ressaltar que além das canções levo 
também o ideal de empoderamento 
feminino, como é importante ser 
valorizado o trabalho da mulher 
no meio da música, principalmente 
para que seu trabalho seja visto com 
respeito, quero representar mulheres 
que lutam por um lugar no mercado 

SAMMY 
SÃO PEDRO DA ALDEIA

de trabalho e por destaque na sua 
profissão. mostrar também que as 
mulheres sabem e podem liderar, 
cantar, dançar e mostrar sua rotina de 
trabalho, sem perder a feminilidade e 
que o padrão de beleza e estabelecido 
por se sentir bem e que a mulher pode 
ter o crush que ela quiser. Trago como 
embalo para os jovens o sertanejo 
universitário, com muita música Tik 
Tok tenho como bônus pop brasileiro 
e americano R&B levando músicas 
de referência como o pop brasileiro e 
americano suas referências são Marisa 
Monte, Paula Fernandes, Beyoncé 
Rihanna Mariah Carey e Sandy e Ariana 
Grande. #sammyon use o meu hashtag 
cantando uma música que você deseja 
que eu cante no meu show e vamos 
abalar as noites da região dos Lagos.  

Sigam nas redes sociais @
sammycantoraa WhatsApp 
22998109569
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No último artigo, quando escrevi sobre 
as doenças provenientes da “baixa 
humanidade”, citando a guerra como 
uma delas, não imaginei que, na mesma 
semana, um conflito, na proporção 
que estamos vendo, entre Rússia e 
Ucrânia, estouraria, nos levando a 
refletir sobre esses acontecimentos 
e seus reflexos em nossas vidas. Não 
vou entrar no mérito geopolítico desta 
história, apesar de ter muito a dizer. 
Meu foco, hoje, é outro e é direcionado 
aos “opinadores” de plantão (me 
recuso a usar o termo “formador de 
opinião”. Não sei em que momento 
acharam que alguém deveria formar 
nossa opinião). 

Todos os dias recebemos e 
transmitimos informações sobre esse 
conflito, sem termos ideia se são 
fatos ou fakes. Ora, se, em tempos de 
relativa paz, estávamos vivendo uma 
“crise da verdade” nos vários canais 
midiáticos, que dirá em tempos de 
guerra, onde a verdade é a primeira 
vítima?! Não sabemos o que realmente 
acontece do outro lado do mundo, 
mas temos uma certa necessidade de 
emitirmos opinião, nos posicionarmos, 
embasados nos “fatos” que chegam 
a nós por diversos canais, alguns 
deles comprometidos política ou 
economicamente, e assumidamente 
posicionados. 

Poucos se dão ao trabalho de pesquisar 
na internet o básico entre os países 
envolvidos. Mal sabem, por exemplo, 
sobre a relação histórica entre a Rússia 
e a Ucrânia, sobre os embates que 
ocorrem na fronteira entre esses dois 
países há anos ou dos movimentos 
recentes de nações interessadas neste 
conflito. 

É claro que saber as possíveis causas 

COLUNISTA

A OPINIÃO NOSSA DE CADA 
DIA EM TEMPOS DE PAZ 

E DE GUERRA

Monica Marinho
Jornalista, escritora, 

graduada em Comunicação 
Social pela Universidade 

Gama Filho em 98, e pós-
graduada em Ciências 

Políticas pela Estácio de 
Sá em 2019. Atuante no 

mercado há 28 anos.
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de uma guerra, pode até explicar, 
mas não justificar, o ataque de quem 
quer que seja a um agente pacífico. 
Falo isso não apenas da Rússia, em 
relação à Ucrânia, mas dos EUA ao 
Afeganistão; do Estado Islâmico à Síria, 
do Boko Haram à Nigéria, do Iraque 
ao Kuwait, entre outros. O tratamento 
das notícias, sua relevância e alcance, 
vão depender de muitos fatores e, 
um deles, é: quem financia o veículo 
que produz essas notícias? Taí outra 
pesquisa boa a se fazer antes de listar 
suas mídias de preferência.

O fato é que, independentemente 
dos atores envolvidos, a formação 
das nossas opiniões dependerá 
de como e por quem a história foi 
contada. Afinal, elas serão repassadas 
e compartilhadas e, neste “telefone 
sem fio”, a verdade acaba deixando 
pedaços pelo caminho. Por isso, o ideal 
é a diversificação de fontes, para que 
seja possível ligar fatos, juntar peças e 
criar uma versão própria mais próxima 
da verdade possível do que andam te 
contando por aí. Essa é (ou deveria ser) 
a missão de muitos jornalistas: apurar 
e reportar com responsabilidade e 
ética. E essa também deve ser a tarefa 
diária de quem carrega o status de 
“influencer digital” e se propõe a usar 

suas redes sociais para formar opinião. 

No entanto, é muito importante 
esclarecer aos ávidos usuários de 
redes sociais que ninguém é obrigado 
a emitir opinião sobre tudo ou ser 
um “especialista em generalidades”. 
De uma hora para outra, vi vários 
“experts em pandemia e vacinas” se 
transformarem em “peritos de guerra” 
e “mestres em geopolítica”. Considere, 
também, as seguintes possibilidades: 
“Não sei nada sobre isso”, “Ainda não 
tenho uma opinião formada”, “Estou 
acompanhando, mas não tenho 
informações suficientes para emitir 
opinião”. 

No entanto, se quiser se posicionar sem 
contrariar seus princípios, dou uma dica 
que é aplicável a qualquer caso: analise 
e julgue qualquer situação, colocando 
seus valores à frente dos rótulos e se 
colocando no lugar dos envolvidos. 
Sendo justo, você pode até não agradar 
a maioria, mas não será contraditório 
e manterá sua credibilidade diante 
dos seus seguidores. Lembrando que 
mudar de opinião também está valendo. 
Afinal, como diria o grande Raul Seixas: 
“Eu prefiro ser essa metamorfose 
ambulante, do que ter aquela velha 
opinião formada sobre tudo”.

COLUNISTA
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SILVILENE GOMES
NASCEU NO DIA 18 DE MAIO DE 
1972, É CARIOCA. FORMOU-SE 

EM LETRAS (USU-RJ) E COMUNI-
CAÇÃO SOCIAL COM HABILITA-
ÇÃO EM JORNALISMO (FACHA-

RJ), ATUALMENTE MORA EM 
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ E 
ACREDITA QUE O MUNDO TEM 
JEITO COM MUITA POESIA. É 
TAURINA, APRECIADORA DE 

ARTES, MÃE DE ELOISE GOMES 
E DEIXA CLARO QUE SUA 

PREFERÊNCIA É ESCREVER COM 
LÁPIS OU CANETA E LER LIVROS 

EM PAPEL.

Por definição, o passado é o que não 
é mais, o futuro, o que ainda não é, e o 
presente é o que é, porém, o instante 
presente, quando percebido, já 
passou. Como compreender a relação 
entre passado, presente e futuro? O 
que é o tempo? É possível recuperar 
o tempo perdido? A resposta pode 
ser cruel para muitos, mas a verdade é 
que não é possível recuperar o tempo 
perdido. O tempo quando nos é tirado, 
jamais pode ser devolvido. O tempo é 
esgotável. 

Basta olhar para o calendário ou 
escutar um tic tac para percebermos 
o quanto o relógio é implacável e vai 
dilapidando sorrateira e continuamente 
nossa suposta reserva de tempo.

Quem nunca sentiu vontade de 
controlá-lo? Quem nunca desejou 
viajar no tempo? Voltar no passado 
ou ir para o futuro? Basta lembrar da 
trilogia de ficção científica lançada 
nos anos 80 e que continua sendo até 
hoje uma das mais famosas e amadas 
de todos os tempos. E mesmo tendo 
sido cogitada a produção do quarto 
filme dando sequência na história 
não haveria esta possibilidade, pois, 
os atores principais já passaram dos 
sessenta anos e um deles sofre de 
Parkinson. 

É sabido até nas letras de música que 
“não temos mais o tempo que passou, 
mas temos muito tempo, temos todo 
o tempo do mundo” ... e não é para 
resgatar, mas sim viver, explorando 
todas as possibilidades. 

E como diz Caetano Veloso: “ tempo... 
tempo ... tempo ... compositor de 
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destinos, tambor de todos os ritmos ...” 
Quem me dera poder fazer um pedido 
ou entrar num acordo contigo...  

Uma frase para refletir:

“Oportunidades são únicas! ”

E ainda sintetizando o tempo pela 
análise do filósofo francês Henri 
Bergson: “do ponto de vista da 
multiplicidade, por menor que seja o 
espaço temporal considerado, ele será 
composto por um número ilimitado 
de momentos, o que significa que 
nenhum momento dura, cada um é 
“instantâneo”, o tempo pulveriza-se e 
o psíquico começaria e recomeçaria a 
cada instante. ” 

O tempo de Bergson não é o tempo 
espacial, esse “vazio” no qual os 
acontecimentos se sucederiam. O 
filósofo propõe que desviemos nosso 
olhar e consideremos os próprios 
acontecimentos, sejam eles psíquicos 
ou físicos. É aí que descobriremos 
o tempo real, cujas propriedades 
fundamentais são a sucessão, a 
continuidade, a mudança, a memória 
e a criação.

E se perguntarem quanto dura o tempo, 
responderei que quando assistimos a 
um movimento muito rápido, como o 
de uma estrela cadente, distinguimos 
nitidamente a linha de fogo, divisível à 
vontade, da indivisível mobilidade que 
ela subentende: é esta mobilidade que 
é pura duração. Portanto, o tempo que 
há dentro de nós ou aquele fora de 
nós, não é mensurável.

O filósofo ressalta que os eventos físicos 
têm um ritmo que lhes é inerente. Por 
exemplo, a dissolução do açúcar na 
água leva um determinado tempo, do 
mesmo modo que os movimentos de 
rotação da Terra em torno dela mesma 
e de translação em torno do Sol. Mas a 
nossa percepção dessa duração como 
sendo mais ou menos rápida depende 
da relação que estabelecemos com 

estes fenômenos em função de 
nossos interesses da vida prática. Se 
estamos atentos a todos os detalhes 
de um acontecimento, ele parece ser 
mais demorado. Se desviamos nossa 
atenção, pensando em outra coisa, ele 
nos parece ocorrer mais rapidamente.

Finalizo este emblemático tema com o 
poema de Mário Quintana:

“O Tempo“
A vida é o dever que nós trouxemos 
para fazer em casa.

Quando se vê, já são seis horas!

Quando se vê, já é sexta-feira!

Quando se vê, já é natal…

Quando se vê, já terminou o ano…

Quando se vê perdemos o amor da 
nossa vida.

Quando se vê passaram 50 anos!

Agora é tarde demais para ser 
reprovado…

Se me fosse dado um dia, outra 
oportunidade, eu nem olhava o relógio.

Seguiria sempre em frente e iria jogando 
pelo caminho a casca dourada e inútil 
das horas…

Seguraria o amor que está a minha 
frente e diria que eu o amo…

E tem mais: não deixe de fazer algo de 
que gosta devido à falta de tempo.

Não deixe de ter pessoas ao seu lado 
por puro medo de ser feliz.

A única falta que terá será a desse 
tempo que, infelizmente, nunca mais 
voltará.

Silvilene Gomes
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VIVER,
PENSAR, 
POETIZAR.

COLUNISTA

( LU PENSADORA).ESCRITO-
RA, POETISA E COLUNISTA.  
FORMAÇÃO ACADÊMICA EM 
ODONTOLOGIA. PÓS GRA-
DUANDO EM FILOSOFIA E 
SOCIOLOGIA. MEMBRO DA 
ACADEMIA DE LETRAS DE 

CABO FRIO (ALACAF). 

AUTORA DOS LIVROS CAFÉ 
POESIA E FLORESCER PEN-

SAMENTOS. POSSUI PAR-
TICIPAÇÃO EM DIVERSAS 
ANTOLOGIAS, INCLUINDO 

ANTOLOGIA POÉTICA LUSO-
-BRASILEIRA 2020-2021.

 Luciana
 Mendonça

Mês de março chegando, 
me pego fazendo uma re-
flexão sobre o grande Dia 
Internacional da Mulher e 

fiz uma pequena síntese do 
que todas nós MM (Mulher 
Moderna) temos em co-
mum nos dias de hoje. 
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Sintomas da Mulher Moderna

1- Sangra todo mês.
2- Trabalha, mesmo com dores de cólica ou enxaqueca. 
3- Responsável pelo bom andamento da casa. E é quem pede, quase 
sempre sem sucesso, a colaboração de todos.
4- Usa o intervalo do almoço no trabalho para levar ou buscar os fi-
lhos na escola.
5- Não tem tempo!
6- É a primeira a acordar e a última a dormir da casa.
7- Guarda sua calça jeans tamanho 38 até hoje.
8- Não entende como o tempo passou tão rápido.
9- Sente saudades dos filhos pequenos e ao mesmo tempo alívio por 
estarem mais independentes hoje.
10- Pesquisa minuciosamente cada marca de expressão no seu rosto 
e jura que ontem elas não estavam lá. 
11- Se preocupa em demasia com sua família e se culpa por tudo que 
dê errado.
12- Se cobra de estar sempre em dia com a aparência, mesmo não 
tendo tempo nenhum para se cuidar. 
13- No trabalho, é cobrada por apresentar desempenho e resultados 
iguais aos dos homens. Porém vivem jornada dupla de trabalho alia-
do aos da casa.
14- Sofre por não poder passar mais tempo com os filhos. 
15- Tem um coração enorme e carrega dentro dele toda a família com 
muito amor.
 
*Se você tem um ou mais desses sintomas, parabéns você é uma 
Mulher Moderna!
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MONIQUE BITTENCOURT

SOU MONIQUE OU MELHOR NIQUE, 

TENHO 40 ANOS, SOU MÃE AO 

CUBO DE IGOR, CECÍLIA E LETÍ-

CIA, CASADA, CARIOCA DE DUQUE 

DE CAXIAS, MORANDO NA CIDADE 

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NA 

REGIÃO DOS LAGOS, CAPRICOR-

NIANA. ADORA CONVERSAR, MAS 

PORÉM É BEM SELETIVA COM RELA-

ÇÃO A AMIGOS. ADORO DAR RISA-

DAS, FALAR BESTEIRAS, VICIADA 

EM SERIADOS. QUER SABER MAIS, 

ME SEGUE NAS REDES SOCIAIS (@

MAAOCUBO). SOU REAL O TEMPO 

TODO.

Essa informação foi constatada através 
de um estudo publicado no ano 
passado pela Ohio State University, 
nos Estados Unidos.

Foi realizada uma pesquisa com 
3.288 mães em duas fases distintas: 
filhos de três anos de idade e 
quando estes chegaram aos cinco. 
E ficou comprovado que ambientes 
desorganizados em casa acabam 
contribuindo para a piora da saúde dos 
filhos – para medir esse nível, utilizaram 
um sistema de medida em que a 
própria mãe atribuía uma classificação 
para as condições do filho.

Ambientes considerados bagunçados, 
desorganizados e caóticos 
apresentaram: barulho de TV, 
excesso de pessoas, falta de horário 
determinado ou regular para o sono 
das crianças, locais sujos, brinquedos 
espalhados por todos os cantos e 
excesso de objetos sem utilidade na 
casa. Todos estes aspectos causam 
estresse e mal estar.

Pode até parecer exagerado essa 
afirmação de que a bagunça pode 
comprometer a saúde das crianças 
ou até mesmo de adultos, mas o fato 
é que as crianças precisam de rotina 
e de segurança para se desenvolver 
bem. Especialistas vem defendendo 
essa tese há muito tempo. É necessário 
a segurança de viver em um ambiente 
tranquilo e estruturado, sabendo 
como vai ser organizado o dia-dia 
das crianças para um crescimento 
saudável.

VOCÊ SABIA QUE UMA CASA 
BAGUNÇADA E 

DESORGANIZADA PODE 
AFETAR DIRETAMENTE A 

SAÚDE DAS CRIANÇAS?
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A TV contribui diretamente na atenção 
das crianças, fazendo com que se 
distraiam facilmente, deixando de fazer 
outras atividades ou até mesmo brincar, 
comer ou descansar.

O estudo foi realizado com famílias 
norte-americanas de baixa renda, 
mas os especialistas explicam que o 
poder aquisitivo não é o fator decisivo 
para essa situação. O mesmo pode 
acontecer com uma família de classe 
média por exemplo, que não consegue 
ter rotina e há muita bagunça na casa, 
dessa forma as consequências serão as 
mesmas: as crianças podem ir mal na 
escola, ter uma alimentação dificultada 
e até o sono pode ser prejudicado.

Então a dica para evitar todos esses 
problemas é: crie rotinas de organização 
em sua casa e coloque as crianças para 
participarem, separe um tempo do 
dia, nem que sejam 20 minutos para 
organizar a bagunça, separe o que 
não está sendo utilizado e pode ser 
doado, separe também o que está fora 
do lugar e guarde, e se ainda assim o 
espaço continuar apertado, busque 
soluções de armazenamento externo, 
não adianta acumular bagunça em 
algum cômodo do casa, uma hora a 
bagunça vai acumular.

Em menos de uma semana após a 
mudança de hábitos, os primeiros 
sinais de uma nova rotina já podem ser 
notados, e as crianças irão responder 
com igual rapidez aos novos parâmetros, 
inclusive criando o saudável hábito de 

guardar, organizar e desapegar de seus 
pertences desde cedo.

Um ambiente precisa ser minimamente 
organizado, tranquilo e limpo para 
que as crianças se desenvolvam com 
segurança além de aprenderem a 
importância da organização e levar 
esses valores ao longo de sua vida. O 
seu lar deve ser o refúgio dos problemas 
de fora, e não o mais um motivo para 
eles.

Analise sua organização e repense se 
alguns hábitos não devem ser mudados 
em favor de seus filhos.

 Confira o post completo lá no blog: 
www.maeaocubo.com

Monique Bittencourt (Criadora do Blog 
Mãe ao Cubo) 
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Há imagens que nos agradam 
imediatamente e outras que não 
gostamos, pois algo parece errado 
e nosso cérebro rejeita, embora não 
saibamos especificar o motivo. A 
boa composição é fundamental para 
a harmonia na pintura, desenho ou 
fotografia. Uma das técnicas que 
podem nos ajudar é a “Regra dos 
Terços“. Monotonia – como evitá-la?

Dissemos na introdução que nosso 
cérebro rejeita imagens que não 
gostamos, de modo involuntário, mas 
nem sempre isso acontece. Podemos 
gostar de um quadro. Olhamos uma 
ou duas vezes e já nos cansamos, 
desviando o olhar para outro 
objetivo. Isso se dá pela monotonia 
da composição, que elaborada sem a 
observância de determinadas regras, 
tornou-se monótona.

Nem tudo é certinho

Observe uma paisagem natural e tente 
achar simetria – dificilmente encontrará. 
Não verá árvores redondinhas nem 
igualdade numérica de galhos ou 
folhas. Há pessoas que têm dificuldade 
em lidar com essa situação e na hora de 
pintar a referida paisagem, começam 
a inserir elementos na tentativa de 
“balancear o quadro” – isso torna a 
pintura monótona. A simetria deve ser 
evitada.

Dizem os estudiosos que isso é o 
que se chama de TOC – Transtorno 
Compulsivo-obsessivo, mais 
vulgarmente conhecido como “TOC de 

PAULO JORGE
ARTISTA PLÁSTICO MEMBRO DA 
ALEART -  ACADEMIA DE LETRAS 

E ARTES DA REGIÃO DOS LA-
GOS. NASCIDO EM SÃO PEDRO 

DA ALDEIA -  RJ.  DESENHA E 
PINTA DESDE CRIANÇA COM IN-
CENTIVO E AJUDA DE PROFES-
SORES.  ADULTO, FOI ESTUDAR 
NA CAPITAL.  RESIDE EM CABO 

FRIO -  RJ

PARA CONHECER AS OBRAS DO 
ARTISTA PLÁSTICO ACESSE 

WWW.PAULOJORGE.ART.BR

PINTANDO O SETE

COLUNISTA

COMPOSIÇÃO – REGRA DOS TERÇOS
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simetria“. 

CAMINHO DO PONTILHÃO - AST 40 x 
60 (Paulo Jorge)

A boa notícia é que existe tratamento. 

COLUNISTA

Nesse aspecto, a pintura pode 
ajudar como coadjuvante da terapia 
convencional realizada por um 
profissional competente.

Nem tudo é lisinho

Pintura não é fotografia – para retratar 
uma paisagem exatamente igual, 
use uma máquina fotográfica. Na 
pintura alguns elementos podem ser 
suprimidos ou acrescentados, sem 
alisar exageradamente para buscar o 
mesmo efeito das fotos. As pinceladas 
corretas sugerem os elementos, 
definindo-os parcialmente, em muitas 
ocasiões. O cérebro do observador se 
encarrega de completar a imagem. 
Há um ditado popular que diz: “Para 
agradar um fotógrafo, diga: – parece 
uma pintura. Para desagradar um 
pintor, diga: – parece uma fotografia”.

Fuja do centro

BRINCANDO NA PRAIA DO SOL
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Quando desenhamos uma cena, 
nossa primeira tendência é traçar 
inicialmente a linha do horizonte no 
centro da tela, como fazem a maioria 
das crianças. Estudos realizados 
por especialistas mostram que isso 

também deixa o quadro monótono. O 
correto é desenhar o horizonte no terço 
inferior ou superior da tela. Mas o que 
é linha do horizonte? Um observador 
desatento diria que é a linha que separa 
do céu as montanhas ou o mar. Isso 
não é verdade. Essa linha imaginária 
está posicionada na altura do nosso 
olhar, no ponto de fuga para onde 
convergem as linhas da perspectiva 
linear (vimos esse assunto no artigo 
“Perspectiva linear – sensação 3D“).

REGRA DOS TERÇOS

Antes de esboçar o desenho, divida 
o suporte em três partes horizontais 
e três partes verticais traçando duas 
linhas horizontais e duas linhas 
verticais. Assim ficarão definidos nove 
quadrantes. O horizonte ficará melhor 
posicionado na linha superior ou 
inferior. O cruzamento dessas linhas 
são pontos ideais para posicionar 
os elementos principais da pintura 
– aqueles que deseja destacar. Se 
não ficarem exatamente nos pontos 
definidos, não há problema – essa é 
uma regra simplificada. Essa técnica 

funciona também na fotografia. Os 
aplicativos de redimensionamento e 
cortes de imagens usam grade com a 
regra dos terços para orientar a tarefa.

Mas por que em três partes? Dois terços 
da largura ou altura correspondem 
a 0,666 da medida total. Essa é uma 
aproximação da “seção áurea” de 
um segmento, que é 0,618, também 
conhecido como “número de ouro“. 
Esse é assunto que abordaremos 
noutra oportunidade. Até lá!
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REMANSO – ACRÍLICA SOBRE TELA
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Cobertura com 2 dormitórios à 
venda, 81 m2 por R$ 470.973,49 

- Nova São Pedro - São Pedro 
da Aldeia/RJ

Excelente cobertura duplex na 
Nova São Pedro - 2 quartos sen-
do 1 suíte - com direito de laje 
-São Pedro da Aldeia/RJ - LAN-
ÇAMENTO!!!!!!

Sala em dois ambientes com va-
randa e ponto de gás para instala-
ção de churrasqueira, 02 quartos 
sendo 01 suíte, cozinha, banheiro 
social, área de serviço, elevador, 
interfone e 02 vagas de garagem.

Área de lazer do condomínio 
com piscina, churrasqueira e par-
quinho infantil.

À 500 metros do supermercado 
Costazul, à 650 metros do Cen-
tro de São Pedro da Aldeia e à 15 

minutos de Cabo Frio.
OBRAS INICIADAS EM 
MAIO/2021. PREVISÃO DO TÉR-
MINO DAS OBRAS PARA JANEI-
RO/2024.

FOTOS MERAMENTE ILUSTRA-
TIVAS!

ACEITA FINANCIAMENTO!!!!!!

VENHA CONFERIR!!!!!!
Fale com nosso corretor Arnaldo 
Pedro (21) 99777-2716
 Telefones de Contato (22) 2621-
1748 (22) 98179-8325

(22) 2621-6946   

REMAX

Se você esta pensando em comprar, vender ou alugar, pode nos 
procurar. Temos uma equipe totalmente especializada e capacitada 

para te atender!
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REMAX

Se você esta pensando em comprar, vender ou alugar, pode nos 
procurar. Temos uma equipe totalmente especializada e capacitada 

para te atender!
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Possui uma área de 358,66 km2 e sua 
população, conforme estimativas do 
IBGE de 2020, é de apróximadamente 
106.049 habitantes. É um dos principais 
centros históricos e culturais, cuja 
história se entrelaça com o enredo 
nacional e também do Estado do 
Rio de Janeiro. Abriga monumentos 
de grande importância como a Casa 
da Flor, a qual recebeu o Prêmio 
Culturas Populares pela Secretaria da 
Identidade e da Diversidade Cultural/ 
Ministério da Cultura em 2007, e igrejas 
construídas pelos padres na fundação 
da aldeia, como a Igreja Matriz de São 
Pedro. Neste município, encontra-se 
a Base Aérea Naval de São Pedro da 
Aldeia, única de seu tipo no país, sede 
da Força Aeronaval da Marinha do 
Brasil, exercendo uma importantíssimo 
papel na defesa nacional. A Base de 
São Pedro abriga o Museu da Aviação 
Naval, único do seu gênero em todo o 
Brasil.
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TURISMO
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